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RESUM EXECUTIU 
 

El Parc Natural de la Serra de Collserola és un dels parcs metropolitans més gran del món amb 

una afluència de visitants molt elevada i amb un paisatge natural únic a pocs quilòmetres del 

centre de Barcelona. Aquestes característiques deriven en una pressió demogràfica important 

que té unes conseqüències en el paisatge. La pèrdua de sòl és un recurs no renovable i l’erosió 

en els diferents camins del Parc és una realitat. Però sorgeixen diverses preguntes al respecte 

com d’on prové l’agent erosionant, és natural o antròpic, és causat per les fortes precipitacions 

característiques dels estius mediterranis, és causat per la gran afluència de visitants o és causat 

per les característiques topogràfiques del camí. Aquest projecte té l’objectiu d’analitzar l’estat 

actual dels corriols del Parc Natural de la Serra de Collserola i estudiar quines variables tenen 

més importància en l’erosió dels camins. Tota l’àrea del parc s’ha dividit en tres sectors, 

Barcelona, Vallès i Llobregat i cada sector s’ha analitzat en diferents anys dins del període 2017-

2019. Els resultats del projecte mostren que la pèrdua de sòl és important en tots els sectors i 

que el sector Llobregat és el que té una mitjana més baixa i el sector barceloní més alta. A més, 

la presència de drenatge, que permet que l’aigua no s’escoli pel traç del camí, ha resultat ser un 

factor determinant en tots sectors en termes d’erosió. Corriols amb absència de drenatge tenen 

una erosió significativament més elevada que corriols amb drenatge. També s’ha obtingut que 

corriols amb un pendent acusat i amb una mateixa orientació que el terreny són més vulnerables 

a patir erosió. A més, s’han calculat dues valoracions per cada corriol analitzat, una referent a la 

degradació del camí i una altre referent a la vulnerabilitat del camí a ser erosionat. Finalment, 

s’han seleccionat punts crítics dins de la xarxa de corriols analitzada on la degradació és molt 

elevada per tenir un coneixement de la seva localització i característiques. Totes aquestes dades 

s’han lliurat als gestors del Parc per facilitar futures decisions i poder identificar quins punts de 

la xarxa de camins són prioritaris. En resum, aquest projecte té la finalitat d’analitzar l’estat 

actual dels corriols però també, donar a conèixer les conseqüències de l’erosió i promoure l’ús 

de bones pràctiques dins del Parc Natural. 
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El Parc Natural de la Serra de Collserola és el parc metropolità més gran del món i té, 

aproximadament, uns 5 milions de visites anuals (Farías-Torbidoni i Morera, 2020). Aquestes 

característiques configuren un espai natural d’una gran complexitat i fragilitat. A més, les 

activitats organitzades que agrupen grans grups de persones com caminades o curses de 

muntanya, han guanyat protagonisme en els últims anys essent un tema cabdal en la gestió del 

Parc.  

 

El sòl es considera un recurs no renovable i per tant, és necessari evitar la seva pèrdua per erosió. 

Tot i així, aquesta erosió pot ser deguda a un impacte natural com per exemple, l’escolament de 

l’aigua superficial pel traç del camí o per un impacte antròpic, trepig continuat, creació de nous 

camins, etc. (Leung and Marion 1996). 

 

Es vol engegar una nova línia de treball útil per a la gestió de la creixent demanda d’activitats 

organitzades i alhora, de la gran quantitat de visitants que té aquest espai natural. Tanmateix, 

és important implementar mesures de gestió efectives en àrees amb un interès ecològic elevat, 

primer per reduir impactes negatius, i alhora, optimitzar les oportunitats de lleure pels visitants 

(Manning et al., 1996). 

 

 
 

Figura 1 Corriol per sota del mirador d’Horta dins del municipi de Barcelona. 
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L’objectiu principal és avaluar l’estat actual i fer una valoració quantitativa dels corriols que 

pertanyen al Parc Natural de la Serra de Collserola per tenir un coneixement de l’afectació que 

tenen i identificar punts crítics dins de la xarxa. Els corriols analitzats s’han separat en tres tipus 

diferents: 

 

- Formal autoritzables: pertanyen a la xarxa de camins autoritzables per a activitats organitzades 

(https://www.parcnaturalcollserola.cat/autoritzacions-dactivitats/) 

 

- Formal no autoritzables: no pertanyen a la xarxa de camins autoritzables però pertanyen a la 

xarxa de corriols senyalitzats del Parc.  

 

- Informals: sense senyalitzar.  

 

A més, es vol analitzar si hi ha alguna relació entre variables com el pendent o l’orientació del 

corriol amb la pèrdua de sòl. Per últim, totes les dades preses durant l’estudi tenen l’objectiu 

d’abastir als gestors del Parc Natural d’unes dades útils per les futures decisions que es puguin 

prendre en termes de freqüentació, mobilitat i impacte. 

 

Aquest projecte està dividit en diferents fases: 

 

- 1a fase → Sector barceloní: corriols que pertanyen el municipi de Barcelona. Aquesta fase 

es va realitzar durant l’estiu de 2017.  

 

- 2a fase → Sector vallesà: corriols que pertanyen als municipis de Sant Cugat del Vallès, 

Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac. Fase realitzada durant l’estiu de 2018.  

 

- 3a fase → Sector Llobregat: corriols que pertanyen als sis municipis restants (Molins de Rei, 

Sant Feliu de Llobregat, El Papiol, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat). Fase 

realitzada durant la tardor de 2019. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ÀMBIT I CONTEXT DE 
L’ESTUDI 
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El Parc Natural de la Serra de Collserola té una extensió de 8170 ha protegides, forma part de la 

Serralada Litoral Catalana i està entre les comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix 

Llobregat (Figura 2). Limita per l’est amb el riu Besòs, a l’oest amb el riu Llobregat, al nord amb 

les rieres de Sant Cugat i Rubí i al sud amb el pla de Barcelona. Té un relleu força suau, amb 

turons per sota de 500 m excepte el punt més alt de la serra, el Tibidabo amb 512 m. Tot i així, 

hi ha una gran diferència entre l’orografia de les carenes vallesanes, llargues i amb un descens 

suau i la dels vessants orientats a mar, curts i amb un pendent pronunciat. 

 

 
Figura 2 L’àmbit d’estudi, corresponent als límits del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

El municipi de Sant Cugat del Vallès és el que té més hectàrees incloses dins del Parc, seguit dels 

municipis de Barcelona i Cerdanyola del Vallès respectivament (Taula 1). 

 
Taula 1 Percentatge de l’àrea que conté cada municipi dins del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

Municipi Hectàrees incloses en el Parc Percentatge 

Sant Cugat del Vallès 1992,75 24,43 

Barcelona 1686,69 20,68 

Cerdanyola del Vallès 1441,77 17,68 

Molins de Rei 1045,78 12,82 

Sant Feliu de Llobregat 611,21 7,49 

El Papiol 496,13 6,08 

Sant Just Desvern 441,11 5,41 

Montcada i Reixac 372,71 4,57 

Esplugues de Llobregat 68,20 0,84 

Total 8156,35 100 

 

Pel que fa a la geologia de la serra, predominen els esquists i les pissarres, ambdues amb un 

plegament intens i també apareixen afloraments de materials paleozoics com les roques 
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calcàries del Puig d’Olorda (Collserola 2004). Collserola està situada en una àrea amb influència 

mediterrània on les temperatures són suaus, té unes precipitacions irregulars durant l’any i un 

període estival força calorós i eixut.  

 

Hi ha una gran diversitat d’ambients a la Serra de Collserola. L’alzinar amb roures és l’ambient 

predominant, també hi ha pinedes de pi blanc i pi pinyoner, màquies i garrigues (ambient previ 

a la formació boscosa), brolles (vessants de solell afectats reiteradament per incendis) i boscos 

de ribera (molt poc representat) (Martí 2002).  

 

D’altra banda, el nombre d’activitats esportives organitzades dins del Parc ha tingut un augment 

progressiu des de l’any 2009 fins al 2015, i paral·lelament, el nombre de participants com es pot 

observar en la Figura 3 (dreta), generant una pressió demogràfica molt important. Tot i que, des 

del 2015, amb les noves normatives més restrictives en relació a les activitats organitzades dins 

del Parc, s’ha aconseguit estabilitzar aquesta tendència i reduir el nombre de participants 

substancialment.  

 

 
Figura 3 Nombre de sol·licituds i participants en les activitats a peu organitzades dins del Parc Natural de la Serra de 

Collserola (Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, comunicació via correu electrònic, febrer 2020). 

La següent pàgina conté les àrees d’estudi per les tres fases del projecte realitzades (Figura 4).  
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Figura 4 Àrees d’estudi de les tres fases del projecte realitzades.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. METODOLOGIA 
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Els fonaments metodològics s’han centrat en dos tipus d’estudis: un de tipus puntual i un altre 

de lineal, per tal de caracteritzar i valorar l’estat d’erosió dels corriols estudiats. L’estudi lineal 

s’ha realitzat a través dels codis associats a cada corriol facilitats pel departament de SIG 

(Sistemes d’Informació Geogràfica) del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. En 

canvi, l’estudi puntual s’ha basat en punts de mostreig generats a l’atzar a través d’eines SIG. A 

continuació s’expliquen els dos tipus d’estudi diferents: 

 

• Estudi puntual: a través del programa Cybertracker 3.412 s’han capturat waypoints 

(punts georeferenciats) per elements puntuals juntament amb les dades de cada punt 

de mostreig al llarg dels trams d’estudi.  

 

• Estudi lineal: a través del programa Terrasync s’han pres dades lineals al llarg dels 

corriols d’estudi. S’han estudiat diferents variables que es poden mostrejar de forma 

lineal, més endavant s’explicarà en quines s’ha centrat l’estudi. 

 

En els dos casos, tota la informació recopilada conté la posició geogràfica en longitud latitud per 

tal de facilitar tot el procés d’anàlisi de dades amb eines SIG que es realitzarà posterior al treball 

de camp. 

 

4.1 Preparació del treball de camp 
 

Per la preparació de la presa de dades al camp s’ha utilitzat, majoritàriament, eines SIG com el 

QGIS (programari lliure), l’ArcView, Cybertracker (programari lliure), Terrasync i l’Oziexplorer.  

 

A partir d’una capa SIG de línies que conté els corriols que estan dins del Parc Natural de la Serra 

de Collserola, s’ha seleccionat els corriols que pertanyen al municipi de Barcelona (sector 

barceloní) i als municipis de Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola (sector vallesà). Tanmateix, s’han 

inclòs corriols que estan a una distància de 200 metres del límit dels municipis seleccionats per 

tenir trams en diferents àmbits del parc.  

 

A continuació, s’ha generat un fitxer shape de punts de mostreig1 separats cada 100 metres. 

Seguidament, per tal de reduir el nombre excessiu de punts, s’ha generat un nou document 

shape de punts fent una selecció aleatòria en subconjunts (Random selection within subsets), en 

aquest cas utilitzant la variable de número de tram, amb una reducció de punts del 60%. A 

continuació, aquests fitxers shape de punts de mostreig i línies s’han passat al format gpx amb 

el programa Oziexplorer per tal de poder exportar-los al Trimble (Windows Mobile 6.0) o al mòbil 

(Android).  

 

Així mateix, cada punt de mostreig té un número concret que li serveix d’identificador, el qual 

també està associat a un tram concret. Al moment de mostrejar els punts al camp amb 

Cybertracker, aquest codi permet associar-hi totes les dades preses en situ. 

 
1 Els punts de mostreig són punts concrets dels corriols dins l’estudi amb coordenades X i Y i s’han generat de forma 

totalment aleatòria a través del programa QGIS.  



Anàlisi i valoració de l’estat dels corriols del  

Parc Natural de la Serra de Collserola 

 

 11 

4.2 Planificació de les sortides 
 
Les sortides s’han organitzat en referència als punts de mostreig del treball de freqüentació que 

ha realitzat l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) utilitzant les mateixes àrees 

d’estudi per cada fase del projecte. S’ha intentat cobrir homogèniament les zones properes a 

aquests punts per tenir suficients dades amb la idea d’analitzar la relació entre freqüentació i 

erosió. A més, s’ha tingut en compte corriols que connecten diferents punts i corriols que es 

coneix que tenen una elevada freqüentació i per tant, és prioritari conèixer el seu estat. Per 

últim, l’accessibilitat als corriols estudiats també ha sigut un aspecte considerat per obtenir una 

eficiència del treball de camp major.  

 

4.3 Estudi puntual 
 
L’estudi puntual es desglossa en dos tipus: 

 

• Punts de mostreig: punts aleatoris amb coordenades (Lat/Long) separats entre ells com 

a mínim 100 m, en total, 715 punts a estudiar al sector barceloní i 1485 punts al sector 

vallesà.  

 

• Elements puntuals: anotats sobre la marxa, com arrels exposades, xaragalls, dreceres, 

desdoblaments o residus entre d’altres.  

 

En l’Apèndix hi ha un esquema on es desglossa tot el funcionament de la presa de dades 

puntuals (Figura 54).  

 

El diccionari per recollir les dades puntuals en el camp s’ha realitzat amb el programa 

Cybertracker. En la Figura 5 s’observa la pantalla principal del diccionari de dades utilitzat.  

 

 
 

Figura 5 Pantalla de la visió Application del programa de Cybertracker utilitzat per la presa de dades puntuals. 
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4.3.1 Punts de mostreig 
 
Abans de prendre les dades en un punt de mostreig s’ha avaluat la seva validesa pel càlcul de 

l’àrea de secció (CSA). Els motius per invalidar la presa de dades són: si es troba en una pista 

forestal, una cruïlla, una zona pavimentada o amb graons. La solució imposada ha sigut que es 

permet moure el punt 10 metres a la rodona per trobar un punt òptim pel càlcul de CSA. Si, tot 

i així, no és possible, es posa el punt com a no vàlid i s’explica la raó en les observacions. 

 

Aquestes són les dades que s’han pres en els punts de mostreig: 

 

• Amplada històrica (cm): si hi ha un talús d’una antiga pista forestal per exemple.  

• Amplada del corriol (cm): a partir d’on comença l’estrat herbaci. 

• Amplada del traç actiu (cm): a partir d’on comença la zona de trepig. 

• Pendent del corriol avall (º) 

• Pendent del terreny avall (º) 

• Coeficient del pendent: relació entre els dos pendents calculats anteriorment (valors 

entre 0 i 1).  

• Orientació del corriol avall (º) 

• Orientació del terreny avall (º) 

• Angle d’alineament del pendent: Slope alignment angle (explicat en l’apartat 4.3.1.2). 

• % de cada tipus de substrat: roca mare, terra, pedra trencada i humus (fullaraca) 

• Cobertura del dossel separat en 4 categories (0-25%, 25-50%, 50-75% i 75-100%): com 

de tancat és el corriol en la zona del punt de mostreig.  

• Drenatge: els corriols sense drenatge es refereixen a aquells en els quals l’aigua s’escola 

al llarg del camí. En canvi, els corriols amb drenatge permeten la sortida de l’aigua del 

camí i s’escola pendent avall.  

• Nombre de traçats paral·lels  

• Càlcul de CSA (cm2): Cross Sectional Area (explicat en l’apartat 4.3.1.1). 

• Incisió màxima (cm): mesura més profunda dins de l’àrea de secció (CSA) 

• Rugositat: desviació estàndard de les mesures verticals de l’àrea de secció (CSA), és a 

dir, com de variable (rugós) és el terreny.  

• Tipus de corriol: formal autoritzable, formal no autoritzable o informal. 

 

En l’Apèndix hi ha un esquema que explica el funcionament de la presa de dades en els punts 

de mostreig (Figura 55).  

 

En els següents subapartats s’expliquen les dues variables més importants que es calculen en 

els punts de mostreig.  
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4.3.1.1 Càlcul de l’àrea de secció (CSA) 
 
L’àrea de secció (CSA), o el “Cross Sectional Area”, és un dels càlculs més comuns per a l’estudi 

de pèrdua de sòl, ja que permet fer un càlcul força acurat de l’erosió que ha patit un camí 

(Hammitt and Cole, 1998). A més, aquest mètode es pot aplicar sistemàticament en punts de 

mostreig per monitoritzar una xarxa sencera de corriols (Jewell and Hammitt 2000) i, si 

interessa, repetir aquestes mesures passat un cert període de temps per veure l’evolució del 

seu estat.  

 

En aquest estudi, s’ha utilitzat el mètode fix de CSA descrit per Leonard i Whitney (1977) i Cole 

(1983). Com es mostra a la Figura 6 es basa en prendre mesures verticals a intervals fixes (12 

cm), permetent així el càlcul estimat de la secció de pèrdua de sòl en cm2, i en volum (m3) en 

funció de la llargada dels corriols. Per tal de prendre aquestes mesures, es fixen dues estaques 

als límits del traç actiu del corriol (zona de trepig) i es lliga un cordill tensat entre aquestes i en 

contacte amb la superfície als seus extrems.  
 

 
Figura 6 Esquema de la presa de dades en el mètode fix de CSA (Marion et al., 2011). 

La fórmula que s’ha utilitzat per al càlcul del CSA (Cole, 1983) amb el mètode d’interval fix és la 
següent: 
 

𝐶𝑆𝐴 (𝑐𝑚2) =
𝑉1 + 2(𝑉2 + 𝑉3 + 𝑉4 + 𝑉5 + 𝑉𝑛) + 𝑉𝑛+1

2
∗ 𝐿 

 

On V són les mesures verticals i L és la distància horitzontal entre les mesures. En el nostre cas, 

V1 i Vn+1 sempre tenen un valor de zero, ja que es corresponen amb la posició on el cordill es 

troba en contacte amb el substrat (Figura 7). Per aquesta raó, s’ha aplicat una versió alternativa 

simplificada que facilita el càlcul automatitzat d’aquest paràmetre amb el Cybertracker: 

 

𝐶𝑆𝐴 (𝑐𝑚2) = ∑(𝑉2 … 𝑉𝑛) ∗ 𝐿 
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Figura 7 Mostra del funcionament del càlcul de pèrdua de sòl utilitzant el mètode CSA fix. 

4.3.1.2 Angle d’alineament del pendent (Slope Alignment Angle) 
 

Aquesta part fa referència a la relació de l’orientació entre el corriol i el terreny. L’orientació 

sempre es mesura en la direcció del pendent, per tant, si el corriol baixa en la mateixa direcció 

que el terreny, l’orientació dels dos serà la mateixa i per tant, l’angle d’alineament del pendent 

o el “Trail Slope Alignment angle” (TSA) serà de 0º. En canvi, un corriol que travessa el terreny 

perpendicularment tindrà una TSA de 90º (Olive and Marion 2009) (Figura 8).  

 

En conseqüència, els corriols amb un valor de TSA baix són, generalment, més susceptibles a la 

degradació perquè l’aigua té més facilitat per escolar-se pel traç actiu pel fet que l’orientació del 

terreny i del corriol és la mateixa (Leung and Marion 1996). Un altre estudi va descobrir, a través 

de mètodes estadístics, que per cada grau que augmenta el TSA, els valors de CSA es redueixen 

en 8 cm2 aproximadament (Olive and Marion 2009). 

 

 
 

Figura 8 Explicació de l’angle d’alineament del pendent que relaciona l’orientació del corriol amb l’orientació del 
terreny. 
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4.3.2 Elements puntuals 
 
En aquest cas, s’ha anotat diferents elements puntuals que s’han trobat al llarg dels corriols 

estudiats. Els elements puntuals de l’estudi són els següents: 

 

• Arrels exposades: es comptabilitzen les arrels que dificulten el pas o que travessen el 

traç actiu d’un costat a l’altre. A més, no s’anoten les arrels una a una, sinó que si hi ha 

un grup d’arrels provinents del mateix arbre, s’anoten com a una (Figura 9).  

• Xaragall (incisió mínima de 20 cm) 

• Tronc o arbre caigut que sigui un obstacle dins el corriol 

• Desdoblament per exemple, per evitar un obstacle 

• Drecera: per exemple en els girs tancats acostumen a trobar-se dreceres per fer més 

curt el recorregut.  

• Gir tancat: si hi ha menys de 90º entre l’entrada i la sortida del gir.  

• Punt aigua/fang 

• Cruïlla 

• Senyals oficials del Parc Natural de la Serra de Collserola 

• Altres senyals com els de senders de gran recorregut (GR) o petit recorregut (PR) 

• Senyals informals com pintades o cintes de curses per exemple 

• Graons (Figura 10) 

• Residus 

• Altres: majoritàriament observacions durant el treball de camp.  

 

 
 

Figura 9 (esquerra) Presència d’arrels exposades en el tram que uneix el Coll de Can Cuiàs i Can Masdemont. 

Figura 10 (dreta) Graons de ciment juntament amb els tres tipus de senyals analitzats en un tram sota de l’ermita de 
Santa Creu d’Olorda. 
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4.4 Estudi lineal 
 
L’estudi lineal s’ha realitzat a través del programa Terrasync instal·lat en el GPS Trimble. La idea 

de l’estudi lineal és molt simple, es tracta de recollir dades del corriol segons es va caminant pel 

mateix camí, i tenir així una coneixença semi-quantitativa de les seves característiques i del seu 

estat actual.  

 

4.4.1 Preparació del programari 
 

Primer de tot, es crea un diccionari de dades amb el qual s’entraran les dades del treball de 

camp (Figura 11), per tant, s’han de definir les variables que es voldran recollir i les opcions per 

cada variable. A continuació es mostren les variables considerades en l’estudi lineal durant el 

treball de camp: 

 

• Codi SIG del corriol 

• Data 

• Tipus de substrat: terra, pavimentat, humus, pedra trencada, roca mare, mixt i altres. 

• Vegetació: pineda, roureda, alzinar, màquia, prats, conreu, ribera, peri-urbà, urbà, 

brolla, deixiu, erm i exòtiques. 

• Freqüentació: no valorada, absent, lleu, moderada, elevada i molt elevada. 

• Dificultat de l’activitat: no valorada, absent, lleu, moderada, elevada i molt elevada.  

• Amplada del corriol: <50 cm, 50 – 1 m , 1 – 2 m, > 2 m. 

• Obertura del dossel: obert, tancat, mixt. 

• Erosió: no valorada, absent, lleu, moderada, elevada i molt elevada.  

• GR (xarxa de senders de gran recorregut) o PR (xarxa de senders de petit recorregut): 

afirmatiu o negatiu. 

• Drenatge: afirmatiu o negatiu. 

• Idoneïtat de l’activitat (segons si el corriol és apte o no per a activitats de lleure a peu): 

no valorat, dubtós, incompatible i compatible. 

 

A continuació s’instal·la aquest diccionari de dades al Terrasync instal·lat en el GPS Trimble amb 

el qual treballarem durant el treball de camp. En aquest punt ja tenim el programa preparat per 

prendre dades al camp.  
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Figura 11 Pantalla principal del programa Pathfinder Office (GPS Pathfinder Office by Trimble) amb el qual s’ha 
elaborat el diccionari de dades pel treball. 

4.4.2 Funcionament durant el treball de camp 
 

En referència al treball de camp, s’engega el programa Terrasync, es crea un nou arxiu on es 

guardaran les dades i se li imposa el diccionari creat anteriorment. Posteriorment, s’escull 

l’opció crear dada lineal i apareix una pantalla amb totes les variables anteriors i les opcions de 

cadascuna.  

 

Primer s’introdueix el codi del tram que s’estudiarà, la data i a continuació s’escullen les opcions 

de cada variable adients a l’estat/característiques del tram. Quan ja s’han omplert totes les 

variables es clica el botó Reg i es comença a crear el track amb les característiques que li hem 

imposat. En el moment que alguna variable canvia s’escull l’opció segmentar línia i es comença 

un nou segment. Es clica pause, es canvia l’opció de la variable o variables en qüestió i es clica 

Reg un altre cop. Aquest procediment es fa successivament al llarg del tram estudiat fins que 

s’acabi.  

 

Si el tram s’acaba, es clica pause i es guarda l’arxiu amb el qual s’estava treballant. Aquest arxiu 

es guarda en format shape i conté la línia del tram realitzat (track) segmentada segons les 

variables introduïdes. Cada vegada que es canvia alguna variable es crea un segment nou.  

 

Un altre cas és, si per exemple, dins del mateix corriol hi ha un canvi de codi. El codi es canvia 

amb la mateixa opció que es canvia qualsevol altre variable. Per tant, es selecciona segmentar 

línia, pause i es canvia el codi antic al nou.  

 

4.4.3 Traspàs de les dades a format SIG 
 

Per últim, el tractament de les dades obtingudes és força simple. Es connecta el GPS Trimble a 

l’ordinador i dins del programa Terrasync hi ha l’opció de generar arxiu shape. Es crea aquest 

arxiu dins de la base de dades del GPS Trimble i es traspassa a l’ordinador a través d’un cable 
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mini-USB. A continuació s’obté aquest arxiu shape que es pot obrir i tractar en programes com 

ArcGis o QGIS. A més a més, amb eines SIG es pot generar un arxiu format excel per analitzar 

estadísticament les dades lineals com s’ha realitzat en aquest projecte. Finalment, destacar que 

els resultats de les dades lineals del sector Llobregat estan recollits en diferents mapes en 

l’Apèndix 2. Els resultats dels altres dos sectors estan recollits en les memòries realitzades al 

2017 (sector barceloní) i al 2018 (sector vallesà).  

 

4.5 Anàlisi estadística 
 

Pel que fa al tractament de les dades preses en el treball de camp, s’han realitzat diferents tests 

estadístics a través de dos programes: R (R Core Team, 2019) i SPSS (IBM SPSS Statistics, 2017). 

En l’apartat de resultats es mostren les anàlisis realitzades amb aquests programaris. Cal 

destacar que prèviament a l’anàlisi estadística s’han tractat les dades amb el programa Microsoft 

Excel (Microsoft Corporation, 2019) per adequar-les al format necessari.  

 

Tanmateix, mencionar que la majoria de variables calculades en el treball de camp no mostren 

una distribució normal i per aquesta raó, gran part dels tests estadístics s’han realitzat amb les 

variables transformades amb el logaritme neperià per tal normalitzar la seva distribució.  

 

4.6 Material utilitzat 
 
A continuació s’explica el material necessari per a dur a terme el treball de camp de l’estudi 
(Figura 12). 
  

 
 

Figura 12 Material utilitzat durant el treball de camp de l’estudi. 

El Trimble GPS (1) s’ha utilitzat per recopilar les dades de l’estudi lineal (Terrasync). Pel que fa a 

les dades puntuals, s’han pres amb un telèfon mòbil Android amb el programa Cybertracker 

instal·lat, ja que és de lliure accés.  
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El clinòmetre (2) s’ha utilitzat per calcular el pendent en graus. Per aconseguir un bon 

funcionament, les mesures s’han pres assegut en el terreny que es vol calcular per tal d’alinear 

el propi cos amb el terreny. 

 

La brúixola (3) s’ha utilitzat per calcular l’orientació del corriol i del terreny. Amb aquestes dues 

mesures, s’ha pogut estudiar l’angle d’alineament del pendent (Slope Alignment Angle) que té 

molta importància en l’erosió d’un camí per l’escolament superficial de l’aigua, com s’ha 

mencionat anteriorment.  

 

El martell (4) s’ha utilitzat per clavar els claus de ferro en el terreny a l’hora de fer els càlculs de 

l’àrea de secció (Cross Sectional Area). 

 

El metre gran (5) s’ha utilitzat per calcular les amplades del corriol, ja sigui la històrica, la del 

corriol en si i la del traç actiu. Durant el càlcul de la CSA (Cross sectional area) en els punts de 

mostreig s’ha deixat posat el metre ample per saber els intervals de 12 cm on s’han pres les 

mesures.  

 

Els claus de ferro (6) s’han fet servir per fer de suport del cordill i facilitar el càlcul del CSA. En 

cada punt de mostreig, els claus s’han clavat en els extrems del traç actiu.  

 

El cordill (7) s’ha utilitzat per tal de poder fer les mesures cada 12 cm del mètode CSA. Sempre 

ha d’estar enganxat a terra en els dos extrems on hi ha els claus de ferro i tensat en tot el llarg 

del traç actiu.  

 

El metre petit (8) s’ha utilitzat per fer les mesures verticals en el mètode CSA com es mostra en 

la Figura 13. 

 

 
 

Figura 13 Mostra de la utilització del material durant la presa de mesures per al càlcul del CSA. 
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4.7 Valoració de l’estat de degradació 
 
En aquest apartat s’explica el procediment que s’ha utilitzat per calcular una nota ponderada 

per cada corriol estudiat. El valor final correspon a la nota mitjana entre les notes calculades de 

les dades lineals (Terrasync) i puntuals (Cybertracker). Per tant, l’explicació es dividirà en tres 

apartats: 

 

4.7.1 Valoració de les dades lineals 
 

Les dades lineals preses amb el programa Terrasync es descarreguen amb un format shape que, 

a través d’eines SIG (programa QGIS) es poden transformar en un arxiu en format Excel (Taula 

2). 

 
Taula 2 Exemple de les dades lineals obtingudes en el treball de camp en el corriol 5477. 

Codi 
Corriol 

Data Substrat Vegetació Freqüentació Dificultat Amplada Obertura Erosió 
GR-
PR 

Drenatge Idoneïtat 
Longitud 

(m) 

5477 
15/06/1

7 
Pedra 

trencada 
Alzinar Moderada Lleu 1-2m Tancat Moderada SI NO Compatible 15,8 

5477 
15/06/1

7 
Mixt Alzinar Moderada Moderada 50cm-1m Mixt Elevada SI NO Dubtós 17,32 

5477 
15/06/1

7 
Pedra 

trencada 
Alzinar Moderada Lleu 1-2m Obert Moderada SI NO Compatible 5,82 

5477 
15/06/1

7 
Mixt Alzinar Moderada Moderada 50cm-1m Mixt Elevada SI NO Dubtós 24,01 

5477 
15/06/1

7 
Roca Mare Alzinar Moderada Moderada 1-2m Obert Elevada SI NO Dubtós 7,11 

5477 
15/06/1

7 
Roca Mare Alzinar Moderada Elevada 50cm-1m Obert 

Molt 
elevada 

SI NO Incompatible 19,71 

5477 
15/06/1

7 
Roca Mare Alzinar Moderada 

Molt 
elevada 

1-2m Obert 
Molt 

elevada 
SI NO Incompatible 34,24 

5477 
15/06/1

7 
Mixt Alzinar Moderada Moderada 50cm-1m Obert Moderada SI NO Compatible 18,24 

5477 
15/06/1

7 
Pedra 

trencada 
Alzinar Moderada Absent 1-2m Obert Lleu SI NO Compatible 2,61 

 

A continuació, s’ha creat una plantilla d’excel per calcular automàticament una nota ponderada 

que resumeixi l’estat real del corriol (Taula 3). Les variables que s’han utilitzat per al càlcul han 

sigut erosió i drenatge2, juntament amb el nombre d’arrels exposades i xaragalls.   

 

La Taula 2 conté les dades de l’estudi lineal d’un tram concret (núm. 5477) que servirà 

d’exemple. En la Taula 3 es mostren els resultats en utilitzar la plantilla pel càlcul de la valoració 

de les dades lineals.  

  

 
2 S’ha escollit l’erosió i el drenatge com a les dues variables que tenen una relació més directe amb l’erosió actual del 

corriol per facilitar el càlcul de la valoració.  
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Taula 3 Càlcul de la valoració de les dades lineals del corriol 5477 a través de la plantilla. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El càlcul de cada variable es genera de la següent manera:  

 

1. Es sumen les longituds dels segments amb erosió absent, lleu, moderada, 

elevada i molt elevada per separat. A continuació, es calcula el tant per 

cent que equival aquesta longitud del total del corriol (la longitud total del 

corriol és de 144,86 m). Seguidament, es multiplica per les ponderacions3 

per cada tipus d’erosió, en el cas d’absent, la ponderació és de 0,5, en 

canvi, en el cas de molt elevada, la ponderació és de 0,1. Es realitza el 

mateix procediment pel drenatge, sumant les longituds pels segments 

amb drenatge i pels segments que no tenen drenatge.  

 

2. Es calcula una nota total per cada variable (color taronja), en aquest cas 

per l’erosió s’ha generat un valor de 3,88 i pel drenatge, 2. 

 

3. S’afegeixen manualment el nombre d’arrels exposades i xaragalls4 trobats 

al corriol i es calcula un valor, en aquest cas és 0,83, que després es restarà 

en la nota mitjana de les dues variables del Terrasync (presència d’arrels i 

 
3 Les ponderacions es basen en el fet que un valor més elevat significa un estat de degradació menor, per aquesta 

raó, la categoria “erosió absent” té una ponderació de 0,5 i la categoria “erosió molt elevada” de 0,1.  
4 Les arrels exposades i els xaragalls s’han afegit en aquest càlcul, ja que es prenen com a dades puntuals però, en 

realitat, donen una idea de l’estat de tot el corriol i no només de punts concrets. Per això, afegir-les en aquest càlcul 

dóna un valor més acurat de l’estat actual del corriol.   

  Núm. Per 100m Ponderació Valoració 

Arrels exposades 7 4,83 0,1 0,48 

Xaragalls 5 3,45 0,1 0,35 

        0,83 

  Longitud (m) Percentatge Ponderació Valoració 

Drenatge Sí 0 0,00 0,5 0,00 

 No 144,86 100,00 0,1 2,00 

    144,86     2,00 

Nota final 

Erosió 3,88 

Drenatge 2,00 

Mitjana.terra 2,94 

Mitjana.Cyber 0,83 

Total 2,11 

    Longitud (m) Percentatge Ponderació Valoració 

Erosió 

Absent 0 0,00 0,5 0,00 

Lleu 2,61 1,80 0,4 0,14 

Moderada 39,86 27,52 0,3 1,65 

Elevada 48,44 33,44 0,2 1,34 

Molt elevada 53,95 37,24 0,1 0,74 

  Longitud total 144,86     3,88 
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xaragalls en el corriol significa un estat de degradació més elevat i per tant, 

una nota més baixa). 

 

4. Els valors calculats apareixen en el quadre de Nota final, on es fa la mitjana 

dels dos valors provinents de l’erosió i el drenatge (Mitjana.terra) i el valor 

conjunt de les arrels exposades i els xaragalls (Mitjana.Cyber).  

 

5. En la casella Total apareix el valor final que resulta de restar el valor de 

Mitjana.terra – el valor de Mitjana.Cyber 

 

Per a més informació es pot consultar la plantilla d’excel facilitada amb els arxius informàtics del 

treball.  

 

4.7.2 Valoració de les dades puntuals 
 

Aquesta valoració s’ha basat en les dades provinents dels punts de mostreig realitzats amb el 

programa Cybertracker. El procediment ha sigut el següent:  

 

1. Transferència de les dades dels punts de mostreig a un full excel a través del programa 

Cybertracker.  

 
2. Càlcul de la nota per cada variable i per cada punt de mostreig. Les variables preses pel 

càlcul de la valoració puntual han sigut la CSA, la rugositat (error estàndard de les mesures 

verticals de CSA), la incisió màxima i l’amplada del traç actiu5.  

 

3. Càlcul de la mitjana de tots els valors de cada variable per cada punt de mostreig. Si un 

corriol té més d’un punt de mostreig, es realitza la mitjana entre les diferents valoracions 

per obtenir la valoració final.   

 

En la Taula 4 es mostren dos exemples per aquest càlcul d’un punt de mostreig de cada corriol. 

El primer d’un punt de mostreig amb una nota elevada (codi 13361) i el segon d’un altre amb 

una nota baixa (codi 12900): 

  

 
5 Variables com el pendent del corriol i l’angle d’alineament no s’han tingut en compte perquè donen informació 

sobre el potencial del corriol a patir erosió i no de l’erosió actual del corriol.   
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Taula 4 Càlculs de la valoració de les dades puntuals obtingudes en els corriols 13361 i 12900 durant el treball de 
camp. 

Codi Corriol 
Núm. punt de 

mostreig 
Data CSA Rugositat Incisió màxima 

Amplada del traç 
actiu 

13361 344 19/5/17 50,4 0,657 1,3 56 

 

Valoració CSA 
Valoració incisió 

màxima 
Valoració 
rugositat 

Valoració amplada 
traç actiu 

Valoració 
mitjana 

5,96 8,64 9,06 3,70 6,8 

 

Codi Corriol 
Núm. punt de 

mostreig 
Data CSA Rugositat Incisió màxima 

Amplada del traç 
actiu 

12900 511 5/5/17 1779,6 8,976 25,2 127 

 

Valoració CSA 
Valoració incisió 

màxima 
Valoració 
rugositat 

Valoració amplada 
traç actiu 

Valoració 
mitjana 

1,43 1,75 2,15 2,24 1,9 

 

Les fórmules per calcular la nota de cada variable són les següents:  
 
Valoració CSA = 11-(((Ln(valorCSA+1)/(Ln(2985,6+1)))*10)) 

Valoració incisió màxima = 11-(((Ln(valorIncisMax+1)/(Ln(50,2+1)))*10)) 

Valoració rugositat = 11-(((Ln(valorRugositat+1)/(Ln(23,98+1)))*10)) 

Valoració amplada traç actiu = 11-(((Ln(valorAmplTract+1)/(Ln(277+1)))*10)) 

 

En negreta apareixen els valors màxims de cada variable. S’ha utilitzat el logaritme neperià (ln+1) 

dins el càlcul per normalitzar la distribució dels valors i obtenir uns resultats més acurats. A més, 

el número 11 a l’inici de les fórmules és degut al fet que en aplicar ln+1 es resta sobre aquest 

valor i s’obté la nota ponderada entre zero i 10. Destacar que aquest càlcul s’ha realitzat 

utilitzant els 612 punts de mostreig totals, per tant, els tres sectors conjuntament. D’aquesta 

manera, les valoracions podran ser comparades entre sectors.  

 

4.7.3 Càlcul final 
 
Per últim, s’ha creat un full d’excel amb les dues notes calculades per cada corriol, la mitjana 

d’aquestes dues, juntament amb la longitud del corriol en metres, el nombre de punts de 

mostreig i el valor mitjà de CSA en cm2. A través de la longitud i del valor de CSA s’ha calculat la 

pèrdua de sòl en m3/km. A continuació (Taula 5) es mostren les dades finals del corriol 13361 i 

del 12900, juntament amb les dades del corriol 5477 utilitzat en l’apartat anterior com a 

exemple. 
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Taula 5 Càlculs de la valoració mitjana entre les dues valoracions calculades en els apartats anteriors. Els resultats 
pertanyen als corriols 13361, 12900 i 5477 respectivament. 

Codi 
corriol 

Valoració 
lineal  

Valoració 
puntual 

Valoració 
mitjana 

CSA en 
cm2 

Longitud en 
m 

Núm. punts 
mostreig 

Pèrdua de 
sòl total en 
m3 

Pèrdua de 
sòl per km 
(m3/km) 

13361 8,69 6,60 7,65 134,1 819,967 4 11 13,41 

 
Codi 
corriol 

Valoració 
lineal 

Valoració 
puntual 

Valoració 
mitjana 

CSA en 
cm2 

Longitud en 
m 

Núm. punts 
mostreig 

Pèrdua de 
sòl total en 
m3 

Pèrdua de 
sòl per km 
(m3/km) 

12900 6,23 3,41 4,82 1356,6 1535,02 4 208,24 135,66 

 
Codi 
corriol 

Valoració 
lineal 

Valoració 
puntual 

Valoració 
mitjana 

CSA en 
cm2 

Longitud en 
m 

Núm. punts 
mostreig 

Pèrdua de 
sòl total en 
m3 

Pèrdua de 
sòl per km 
(m3/km) 

5477 2,11 1,09 1,60 2010 144,86 1 29,11 201 

 
En la Figura 14 es pot observar l’estat actual del corriol 5477 que s’ha utilitzat com a exemple 

en l’apartat 4.7.1 per explicar el funcionament de la plantilla d’excel generada.  

 

 
 

Figura 14 Estat actual del corriol 5477 situat entre el Laberint d’Horta i el Turó d’en Trac. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. RESULTATS 
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Els resultats d’aquesta memòria estan dividits en diversos apartats. Primer s’analitza les 

variables preses en els punts de mostreig i quina relació tenen amb la pèrdua de sòl (5.1). 

Seguidament es mostren els resultats de les valoracions de l’estat de degradació (5.2) i les 

possibles diferències o semblances en les variables de l’estudi puntual entre els tipus de corriols 

analitzats (5.3). Finalment, s’analitzen els valors de les variables de l’estudi puntual i lineal 

segons absència o presència de drenatge (5.4), els valors totals i les taxes dels elements puntuals 

trobats durant el treball de camp (5.5) i per últim, l’anàlisi cartogràfica (5.6) recollida en 

l’Apèndix 2.  

 

La Taula 6 recull les dades més importants del treball de camp de cada fase.  

 
Taula 6 Distàncies i punts de mostreig analitzats en les diferents fases del projecte. 

Fase del projecte 
Distància (km) Punts de mostreig 

Total Analitzada Total Analitzats 

Sector barceloní (2017) 115,5 58,1 (50,30%) 715 151 (21%) 

Sector vallesà (2018) 257 91,95 (35,78%) 1485 286 (19,3%) 

Sector Llobregat (2019) 172,6 63,17 (36,59%) 869 175 (20,14%) 

Total 545,1 213,22 (39,12%) 3069 612 (19,94%) 

  

Els apartats següents contenen els resultats totals amb l’objectiu d’identificar possibles 

diferències o semblances entre els sectors analitzats.  

 

 

5.1 Caracterització dels corriols segons les variables preses 
en els punts de mostreig 

 
En aquest apartat s’explicaran els resultats en relació a la pèrdua de sòl, sobretot en termes dels 

valors obtinguts de CSA i com les altres variables preses en els punts de mostreig afecten en la 

pèrdua de sòl. A més també s’analitzaran possibles diferències entre sectors en les variables 

preses en els punts de mostreig. La Taula 7 conté els valors més importants de totes les variables 

calculades en els punts de mostreig per sector i per tot l’àmbit d’estudi. 
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Taula 7 Mitjana, desviació estàndard, valor màxim i mínim de totes les variables analitzades per cada sector.  

Variables analitzades 
Sectors 

Total 
Barcelona Vallès Llobregat 

CSA (cm2) 

Mitjana 446,23 426,03 374,17 416,19 

Desviació estàndard (+/-) 495,78 473,51 430,77 467,49 

Màxim 2486,4 2985,6 2742 2985,6 

Mínim 9,6 8,4 15,6 8,4 

Amplada del corriol (cm) 

Mitjana 142,89 167,26 137,93 152,86 

Desviació estàndard (+/-) 60,77 50,33 47,77 54,07 

Màxim 315 374 292 374 

Mínim 35 49 32 32 

Amplada del traç actiu (cm) 

Mitjana 95,13 103,02 91,26 97,71 

Desviació estàndard (+/-) 42,11 36,94 36,97 38,57 

Màxim 254,00 277,00 215 277 

Mínim 35,00 39,00 32 32 

Pendent del corriol (º) 

Mitjana 6,05 4,49 4,51 4,88 

Desviació estàndard (+/-) 4,57 4,09 3,46 4,09 

Màxim 25,00 37,00 21 37 

Mínim 1,00 1,00 1 1 

Pendent del terreny (º) 

Mitjana 16,31 10,58 11,52 12,26 

Desviació estàndard (+/-) 7,81 6,12 6,46 7,06 

Màxim 32,00 37,00 30 37 

Mínim 1,00 1,00 1 1 

Coeficient del pendent 

Mitjana 0,47 0,53 0,5 0,51 

Desviació estàndard (+/-) 0,33 0,36 0,34 0,35 

Màxim 1,00 1,00 1 1 

Mínim 0,03 0,04 0,04 0,03 

Angle d’alineament (º) 

Mitjana 58,23 52,28 54,93 54,51 

Desviació estàndard (+/-) 32,36 32,41 32,25 32,39 

Màxim 90,00 90,00 90 90 

Mínim 0,00 0,00 0 0 

Incisió màxima (cm) 

Mitjana 7,52 6,95 6,63 7 

Desviació estàndard (+/-) 6,67 6,27 5,67 6,21 

Màxim 33,20 50,20 36,7 50,2 

Mínim 0,50 0,30 0,5 0,3 

Rugositat 

Mitjana 2,73 2,49 2,38 2,52 

Desviació estàndard (+/-) 2,42 2,40 2,01 2,3 

Màxim 12,45 23,99 14,94 23,99 

Mínim 0,15 0,12 0,17 0,12 
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5.1.1 Relacions entre les variables preses en els punts de mostreig 
 

La superfície de secció (CSA) mitjana en el sector Llobregat ha sigut de 374,17 cm2 (+/- 430,77), 

valor menor que la CSA mitjana obtinguda en els altres dos sectors (Taula 7). El sector barceloní 

ha obtingut la mitjana de CSA més elevada amb 446,23 cm2 (+/- 495,78) i el sector vallesà un 

valor lleugerament inferior (426,03 cm2; +/- 473,51). Per tant, la pèrdua de sòl per km també 

difereix entre sectors: 44,62 m3/km en el sector barceloní, 42,6 m3/km en el sector vallesà i 37,4 

m3/km en el sector Llobregat. La mostra la distribució de valors de pèrdua de sòl obtinguts 

durant el treball de camp en tots els sectors. Com es pot comprovar, la majoria de valors estan 

situats entre 0 i 500 cm2 (Figura 15). 

 

 
Figura 15 Histogrames de la distribució de valors de CSA.  

A continuació, les diferents variables preses en els punts de mostreig s’han analitzat a través de 

la prova de correlació Spearman per veure la seva relació amb la pèrdua de sòl. En el sector 

vallesà (Taula 26, Apèndix 1) i Llobregat (Taula 27, Apèndix 1), les variables d’amplada del corriol, 

l’amplada del traç actiu, el pendent del corriol, el coeficient del pendent, l’angle d’alineament, 

la incisió màxima i la rugositat6 tenen una relació molt significativa amb la pèrdua de sòl (CSA). 

El sector barceloní (Taula 28, Apèndix 1) ha obtingut unes relacions significatives en les mateixes 

variables que els altres dos sectors, tret de l’angle d’alineament que no té una relació 

significativa amb la pèrdua de sòl.  

 

La Taula 8 conté els resultats de la prova Spearman pels valors totals. Per exemple, a una 

amplada del traç actiu major pèrdua de sòl tal com es pot veure en la Figura 16 (esquerra), 

sobretot hi ha un increment pronunciat entre 0 i 100 cm d’amplada (R2
adj. = 0,462). També hi ha 

una tendència positiva entre el pendent del corriol i la pèrdua de sòl tot i que a partir de 8º 

aproximadament aquesta tendència s’estabilitza (Figura 16 dreta, R2
adj. = 0,21). 

  

 
6 La rugositat fa referència a la desviació estàndard de les mesures verticals calculades cada 12 cm pel càlcul de l’àrea 

de secció (CSA), és a dir, la pèrdua de sòl. 
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Taula 8 Resultats de la prova de correlació Spearman en tots sectors p < 0,05* i p < 0,01**. 

TOTAL (N=612) CSA 
Amplada 
corriol 

Amplada 
traç 
actiu 

Pendent 
corriol 

Pendent 
terreny 

Coeficient 
pendent 

Angle 
d’alineament 

Incisió 
màxima 

Rugositat 

CSA 1.000 .515** .724** .569** -.011 .427** -.263** .958** .932** 
Amplada corriol  1.000 .807** .170** -.062 .142** -.058 .355** .285** 
Amplada traç actiu   1.000 .317** -.092* .271** -.149** .555** .476** 
Pendent corriol    1.000 .196** .609** -.390** .615** .600** 
Pendent terreny     1.000 -.579** .502** .010 .016 
Coeficient pendent      1.000 -.785** .449** .437** 
Angle d’alineament       1.000 -.282** -.279** 
Incisió màxima        1.000 .989** 
Rugositat         1.000 

 
En l’Apèndix 1 es mostra els resultats del test de regressió per cada sector i per tot l’àmbit 

d’estudi (Taula 29) i els gràfics que mostren les relacions entre la pèrdua de sòl i les altres 

variables preses en els punts de mostreig per sector (Figura 56 - Figura 63) i per tot l’àmbit 

d’estudi (Figura 64 - Figura 71).  

 
 

Figura 16 Relacions entre l’amplada del traç actiu i la pèrdua de sòl (esquerra) i el pendent del corriol i la pèrdua de 
sòl (dreta).  

Destacar que també hi ha relacions significatives entre altres variables a part de la pèrdua de 

sòl. Com es pot veure en la Figura 17, a un pendent del corriol major, una incisió màxima major 

i una variació en les mesures verticals de la CSA major (rugositat).  

 

Figura 17 Relacions entre el pendent del corriol amb la incisió màxima (esquerra) i amb la rugositat (dreta).  
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5.1.2 Diferències entre sectors de les variables preses en els punts 
de mostreig 

 

En aquest apartat s’analitzaran possibles diferències significatives entre sectors en les variables 

preses en els punts de mostreig. Per començar, s’ha analitzat la distribució de les variables 

segons sector i s’ha obtingut que cap de les variables té una distribució normal. Per aquesta raó, 

s’han transformat a través del logaritme neperià i tot i així, hi ha sectors que no obtenen una 

distribució normalitzada. Per tant, s’ha utilitzat el test Kruskal Wallis per analitzar diferències 

significatives entre més de dos grups que no tinguin una distribució normal. La Taula 9 recull els 

resultats del test i mostra que les variables amplada del corriol, amplada del traç actiu, pendent 

del corriol, pendent del terreny i l’angle d’alineament tenen diferències significatives entre 

sectors.  

 
Taula 9 Resultats del Kruskal Wallis test per analitzar diferències entre sectors p < 0,05* p < 0,01**. 

Variables X2 df p 

Amplada del corriol 44,94 2 < 0,01** 

Amplada del traç actiu 18,9 2  < 0,01** 

Pendent del corriol 16,94 2 < 0,01** 

Pendent del terreny 57,84 2 < 0,01** 

Coeficient del pendent 2,4 2 0,302 

Angle d’alineament 7,69 2 < 0,05* 

CSA 3,25 2 0,196 

Incisió màxima 1,23 2 0,54 

Rugositat 1,15 2 0,56 

 

A continuació es mostren els gràfics per les variables que han obtingut diferències significatives 

entre els tres sectors. Com es pot veure en la Figura 18 (esquerra) el sector vallesà (167,26 cm, 

+/- 50,33) té una amplada del corriol significativament major que el sector barceloní (142,89 cm, 

+/- 60,77) i el sector Llobregat (137,93 cm, +/- 47,77). En referència a l’amplada del traç actiu 

(Figura 18, dreta), s’ha obtingut el mateix resultat on el sector vallesà (103,02 cm, +/- 36,94) té 

una amplada significativament major que els altres dos sectors (Barceloní: 95,13 cm, +/- 42,11; 

Llobregat: 91,26 cm, +/- 36,97).  

Figura 18 Mitjanes d’amplada del corriol (esquerra) i de l’amplada del traç actiu (dreta) per cada sector analitzat. 

 

El sector barceloní ha obtingut un pendent del corriol mitjà (6,05º, +/- 4,57) significativament 

major que el sector vallesà (4,49º, +/- 4,09) i el sector Llobregat (4,51º, +/- 3,46) (Figura 19, 

esquerra). El pendent mitjà del terreny (Figura 19, dreta) ha obtingut el mateix resultat on en el 
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sector barceloní (16,31º, +/- 7,81) és significativament major comparat amb els altres dos 

sectors (Vallesà: 10,58º, +/- 6,12; Llobregat 11,52º, +/- 6,46).  

  

Figura 19 Mitjanes del pendent del corriol (esquerra) i del pendent del terreny (dreta) per cada sector analitzat.  

En referència a l’angle d’alineament (Figura 20, esquerra), el sector vallesà (52,28º, +/- 32,41) 

ha obtingut un angle significativament menor que el sector barceloní (58,23º, +/- 32,36) per tant 

les orientacions del corriol i del terreny són més semblants en el sector vallesà. Per últim, 

destacar que el sector barceloní té una pèrdua de sòl lleugerament superior als altres dos sectors 

(Figura 20, dreta) però aquesta diferència no és significativa estadísticament (Taula 9). 

 

 
Figura 20 Mitjanes de l’angle d’alineament (esquerra) i de la pèrdua de sòl (dreta) per cada sector analitzat. 

 

5.1.3 Pèrdua de sòl segons el tipus de vegetació 
 

A continuació, s’ha realitzat un test ANOVA per comparar les mitjanes de pèrdua de sòl entre 

els quatre tipus de vegetació predominants: Alzinar, pineda, fondal i brolla. En la Taula 10 es 

poden veure els valors mitjans, la desviació estàndard d’aquests i la quantitat de punts per cada 

tipus de vegetació. El resultat del test ANOVA (Figura 21) ha demostrat que hi ha diferències 

significatives en la pèrdua de sòl entre els quatre tipus de vegetació (ANOVA: F(3,562) = 3,397, p = 

0,0177). El test post-hoc Tukey mostra que la pèrdua de sòl mitjana en pinedes és 

significativament major que en les brolles.  
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Taula 10 Nombre de punts de mostreig, mitjana de la pèrdua de sòl i desviació estàndard dels quatre tipus de vegetació 
predominants en tots els sectors. 

Tipus de vegetació N Mitjana CSA (cm2) Desviació estàndard (+/-) 

Alzinar 323 432,9 472,27 
Brolles 63 278,42 273,9 
Fondal 33 311,13 284,67 
Pineda 147 474,4 517,42 

 

 
Figura 21 Mitjanes de pèrdua de sòl pels quatre tipus de vegetació predominants en el sector vallesà.  

Finalment, la Taula 11 recull el nombre de punts de mostreig que s’han realitzat per cada tipus 

de vegetació i per cada sector. Com es pot veure la majoria de punts de mostreig s’han realitzat 

en ambients de pineda o alzinar, vegetacions predominants en el Parc Natural de la Serra de 

Collserola.  

 
Taula 11 Punts de mostreig realitzats per cada tipus de vegetació.  

Tipus de vegetació Barcelona Vallès Llobregat Total 

Alzinar 57 203 63 323 

Alzinar amb roures 8 0 0 8 

Brolles 38 13 12 63 

Conreus 0 5 7 12 

Fondal 3 24 6 33 

Màquia 10 1 0 11 

Peri-urbà 0 0 4 4 

Pineda 33 39 75 147 

Prats secs 0 1 0 1 

Vegetació de ribera 2 0 6 8 

Total 151 286 175 612 
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5.2 Valoracions de l’estat de degradació 
 
A continuació es mostren els resultats del càlcul de la valoració de l’estat de degradació dels 

corriols estudiats. Com s’ha comentat anteriorment, s’ha realitzat aquest càlcul a partir de les 

dades lineals i de les dades puntuals, obtenint un valor indicatiu de l’estat de degradació del 

corriol que es recull en les valoracions mitjanes (per a més informació consultar apartat 4.7). La 

Taula 12 recull la valoració mitjana, la desviació estàndard, el valor màxim i mínim dels tres 

sectors analitzats per cada tipus de valoració. 

 
Taula 12 Mitjana, desviació estàndard, màxim i mínim dels tres tipus de valoracions calculades.  

Sector  Valoració puntual Valoració lineal Valoració mitjana 

Barcelona 

N 151 284 101 

Mitjana 5,2 5,78 5,48 

Desviació estàndard (+/-) 1,36 2,12 1,35 

Màxim 8,01 10 8,20 

Mínim 2,23 0 2,17 

Vallès 

N 286 238 158 

Mitjana 5,21 5,6 5,33 

Desviació estàndard (+/-) 1,25 1,77 1,26 

Màxim 8,29 10 8,37 

Mínim 1,48 1,07 2,16 

Llobregat 

N 175 123 82 

Mitjana 5,42 6,27 5,9 

Desviació estàndard (+/-) 1,17 1,82 1,28 

Màxim 7,9 9,44 8,23 

Mínim 2,29 0,71 3,03 

Total 

N 612 645 341 

Mitjana 5,25 5,88 5,51 

Desviació estàndard (+/-) 1,28 1,9 1,31 

Màxim 8,29 10 8,37 

Mínim 1,48 0 2,16 

 

Un valor proper a zero significa una degradació elevada i un valor proper a 10 implicaria una 

degradació inexistent. La valoració mitjana en el sector vallesà (5,27) és lleugerament menor 

que en el sector barceloní (5,48) i que en el sector Llobregat (5,9). Tanmateix, cal destacar que 

un 41,2% dels corriols en el sector vallesà han obtingut una valoració per sota de 5 (75 trams 

dels 182 totals) i en el sector barceloní un percentatge del 37%. En canvi, en el sector Llobregat 

la tendència és completament diferent i només un 18,3% dels corriols analitzats han obtingut 

una valoració mitjana per sota de 5. 

 

A continuació, es mostra la relació linear negativa (Figura 22, esquerra) entre les valoracions 

puntuals calculades i els valors de pèrdua de sòl (CSA) obtinguts en els punts de mostreig dels 

tres sectors analitzats (Regressió linear: F(1,610) = 2949 p < 0,01). Per tant, a major pèrdua de sòl, 

una valoració menor i en conseqüència, en pitjor estat de degradació. Les valoracions lineals 

també han obtingut una relació negativa amb la pèrdua de sòl però amb un valor de R més baix 

(Regressió linear: F(1,643) = 133,6 p < 0,01) (Figura 22, dreta).  
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Figura 22 Relació entre la valoració puntual (esquerra, R2

adj. = 0,897) i la valoració lineal (dreta, R2
adj. = 0,28) amb la 

pèrdua de sòl. 

Pel que fa a les valoracions mitjanes dels dos estudis (lineal i puntual) (Figura 23), s’ha obtingut 

una relació significativa amb la pèrdua de sòl (Regressió linear: F(1,339) = 533,9 p < 0,01). Els tests 

de regressió linear per les valoracions puntuals, lineals i mitjanes per cada sector per separat 

estan en l’Apèndix 1 en la Taula 30 i de la Figura 72 - Figura 74. 

 

 
Figura 23 Relació entre la valoració mitjana i la pèrdua de sòl de tots els sectors analitzats (R2

adj. = 0,61). 

A continuació, s’han distribuït els diferents trams estudiats en tot l’àmbit d’estudi, en quatre 

categories de degradació amb l’objectiu de prioritzar quins corriols tenen un estat de degradació 

més avançat. Per tal de categoritzar els trams s’han calculat els quartils de les valoracions 

mitjanes. La Taula 13 recull els valors mitjans de cada categoria. 

 
Taula 13 Mitjana de CSA i valoracions per cada categoria de degradació en tot l’àmbit d’estudi. 

Categoria de degradació N 
CSA mitjana (cm2) Valoració mitjana 

Rang de valors 
Mitjana ± SD Mitjana ± SD 

Degradació lleugera/absent 86 119,52 88,3 7,2 0,54 6,34 – 8,36 

Degradació moderada 86 272,85 242,09 5,89 0,23 5,47 – 6,34 

Degradació elevada 84 425,46 273,19 5,09 0,26 4,57 – 5,47 

Degradació molt elevada 85 895,22 561,69 3,83 0,61 2,15 – 4,55 

Total 341 426,91 444,41 5,51 1,31 2,15 – 8,36 

 
L’Apèndix 2 conté els mapes de tots els corriols analitzats mostrant la categoria de degradació 

de cada tram.  
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També s’ha calculat una valoració de la vulnerabilitat del camí a ser erosionat fent servir les 

dades del pendent del corriol i de l’angle d’alineament ja que camins amb un pendent més 

acusat i amb una orientació igual a la del terreny, són més susceptibles a patir erosió (per a més 

informació consultar apartat 4.3.1.2). Les diferents categories de vulnerabilitat s’han distribuït 

a través dels quartils de les valoracions mitjanes obtingudes (Taula 14). 

 
Taula 14 Distribució dels valors mitjans i desviacions estàndard per cada categoria de vulnerabilitat. 

Categoria de vulnerabilitat N 

Pendent del 

corriol (º) 

Angle 

d’alineament (º) 
Valoració mitjana 

Rang de valors 

Mitjana ± SD Mitjana ± SD Mitjana ± SD 

Degradació lleugera/absent 100 1,77 0,68 77,72 9,62 8,97 0,35 8,50 – 9,91 

Degradació moderada 100 3,84 1,12 70,36 14,62 8,07 0,25 7,63 – 8,50 

Degradació elevada 100 7,18 2,59 55,42 18,08 7,07 0,36 6,30 – 7,62 

Degradació molt elevada 100 8,67 5,59 9,80 16,43 4,18 1,40 1,63 – 6,30 

Total 400 5,36 4,15 53,32 30,36 7,07 1,95 1,63 – 9,91 

 

5.3 Estat de degradació en funció del tipus de corriol 
 
A continuació, s’han analitzat les possibles diferències en termes de degradació entre els tres 

tipus de corriols: Formal autoritzables, formal no autoritzables i informals (consultar capítol 2 

OBJECTIUS per a més informació). Aquest apartat s’ha dividit en dues parts, primerament s’han 

analitzat les variables que tenen una distribució normalitzada (CSA, incisió màxima i rugositat) i 

seguidament s’han analitzat les variables sense una distribució normalitzada (resta de variables 

analitzades en els punts de mostreig).  

 

5.3.1 Pèrdua de sòl (CSA), incisió màxima i rugositat 
 

En la Taula 15 es recullen els valors mitjans de les variables estudiades que han obtingut una 

distribució normalitzada al log-transformar-les.  

 
Taula 15 Mitjanes i desviacions estàndard de les variables utilitzades en el test ANOVA per distribucions normalitzades. 

Sector Tipus de corriol N 
CSA (cm2) Incisió màxima (cm) Rugositat 

Mitjana ± SD Mitjana ± SD Mitjana ± SD 

Barcelona 

Formal autorit. 41 475,76 538,37 7,98 7,38 2,92 2,8 

Formal no autorit. 68 557,47 535,26 8,95 7,07 3,21 2,55 

Informal 42 237,29 286,65 4,76 4,04 1,76 1,33 

Total 151 446,22 495,77 7,52 6,67 2,73 2,42 

Vallès 

Formal autorit. 109 406,49 473,86 7,02 6,92 2,62 2,93 

Formal no autorit. 92 403,72 440,54 6,23 5,2 2,2 1,78 

Informal 85 475,24 508,2 7,66 6,44 2,64 2,22 

Total 286 426,03 473,51 6,95 6,27 2,49 2,4 

Llobregat 

Formal autorit. 72 307,9 367,6 5,93 6,27 2,21 2,39 

Formal no autorit. 34 538,8 679,3 7,21 6,3 2,51 2,03 

Informal 69 362,21 302,4 7,06 4,6 2,5 1,53 

Total 175 374,17 430,78 6,63 5,67 2,38 2,01 

Total 

Formal autorit. 222 387,31 457,49 6,84 6,81 2,54 2,74 

Formal no autorit. 194 481,29 524,75 7,35 6,19 2,61 2,16 

Informal 196 384,46 410,92 6,83 5,47 2,4 1,86 

Total 612 416,19 467,49 7 6,21 2,52 2,3 
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Les figures següents mostren les diferències entre les variables anteriors per cada sector i per 

cada tipus de corriol. Per analitzar aquestes diferències, s’ha realitzat un test ANOVA entre 

sectors per cada tipus de corriol (Taula 16) i un test ANOVA per analitzar diferències entre els 

tres tipus de corriol dins de cada sector i en tot l’àmbit d’estudi (Taula 17). S’han trobat 

diferències significatives entre sectors en les variables de CSA i incisió màxima en els corriols 

informals, en les variables de rugositat i incisió màxima en els corriols formals no autoritzables i 

en la CSA en els corriols formals autoritzables (Taula 16).  

 
Taula 16 Resultats del test ANOVA per analitzar diferències entre sectors p < 0,05* p < 0,01**. 

Variable 
Formal autoritzable Formal no autoritzable Informal 

F(2,219) p F(2,191) p F(2,193) p 

CSA 3,164 0,04* 1,156 0,317 6,124 0,002** 

Incisió màxima 2,577 0,078 3,174 0,044* 3,796 0,024* 

Rugositat 2,09 0,126 3,46 0,033* 2,973 0,053 

 

En referència a la pèrdua de sòl, els corriols formals autoritzables i els corriols informals han 

obtingut diferències significatives entre sectors (Figura 24, esquerra). El corriols autoritzables en 

el sector barceloní tenen una pèrdua de sòl significativament major comparat amb el sector 

Llobregat i en els corriols informals el sector vallesà té el valor més alt, significativament diferent 

de la pèrdua de sòl mitjana del sector barceloní. En canvi, els valors mitjans de la incisió màxima 

mostren diferències significatives entre sectors en els corriols formals no autoritzables i els 

corriols informals (Figura 24, dreta). Els corriols formals no autoritzables tenen una incisió 

màxima major en el sector barceloní, significativament superior comparat amb el sector vallesà 

i pels corriols informals, el sector vallesà té el valor mitjà més elevat, significativament diferent 

de la mitjana del sector barceloní.  

 

 
Figura 24 Mitjanes de CSA (esquerra) i incisió màxima (dreta) per cada tipus de corriol i per cada sector analitzat p < 

0,05* p < 0,01** .  

Finalment, en la variable de rugositat només s’han obtingut diferències significatives en els 

corriols formals no autoritzables (Figura 25) on el sector barceloní té el valor mitjà 

significativament major que el sector vallesà.  

 

** * * * 
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Figura 25 Mitjanes de rugositat per cada tipus de corriol i per cada sector analitzat.  

Taula 17 Resultats del test ANOVA per analitzar diferències entre els tres tipus de corriol per cada sector i per tot l’àmbit d’estudi. 

Variable 
Vallès Barcelona Llobregat Total 

F(2,283) p F(2,148) p F(2,148) p F(2,609) p 

CSA 0,333 0,717 6,862 0,001** 2,939 0,055 1,907 0,149 

Incisió màxima 0,406 0,666 6,196 0,003** 3,361 0,037* 0,813 0,444 

Rugositat 0,319 0,727 5,121 0,007** 3,164 0,045* 0,88 0,415 

 

Com mostra la Taula 17, en el sector vallesà no s’han trobat diferències significatives en cap de 

les tres variables. En canvi, pel sector barceloní sí que s’han trobat diferències significatives 

entre els tres tipus de corriols en les tres variables analitzades on els corriols informals tenen 

valors significativament menors que les altres dues tipologies de corriols (Taula 15). En 

referència al sector Llobregat, s’han trobat diferències significatives en la incisió màxima i la 

rugositat on els corriols autoritzables tenen uns valors significativament menors que les altres 

dues tipologies. Pel que fa als valors totals no s’han trobat diferències significatives entre les 

tres tipologies de camí analitzades (Taula 17). Tot i que, com es pot veure en la Figura 26, els 

corriols formals no autoritzables tenen una pèrdua de sòl i una incisió màxima lleugerament 

superior que els altres dos tipus. En referència a la rugositat, els corriols formals no autoritzables 

tenen un valor mitjà lleugerament superior (Figura 27).  

 

 
Figura 26 Valors mitjans de tots els sector analitzats per cada tipus de corriol per la pèrdua de sòl (esquerra) i per la 

incisió màxima (dreta). 

* 
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Figura 27 Valors mitjans de la rugositat de tots els sectors analitzats per cada tipus de corriol. 

 
Finalment, s’ha analitzat si hi ha diferències en la pèrdua de sòl entre els corriols senyalitzats, és 

a dir, corriols formals i els corriols informals. Els corriols formals tenen una pèrdua de sòl mitjana 

(431,13 cm2, +/- 491,65) superior als corriols informals (384,46 cm2, +/- 410,92) però aquesta 

diferència no és significativa en termes estadístics (t-test: t(399,14) = 0,44, p = 0,66) (Figura 28).  

 

 
 

Figura 28 Mitjana de la pèrdua de sòl dels corriols formals (senyalitzats) i els corriols informals (sense senyalitzar).  
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5.3.2 Amplada, pendent i angle d’alineament 
 
Les altres variables analitzades en els punts de mostreig no obtenen una distribució 

normalitzada, tot i transformar-les, excepte l’amplada del corriol i l’amplada del traç actiu. Per 

aquesta raó, s’han realitzat el test Kruskal Wallis i ANOVA per analitzar diferències entre sectors 

en els valors mitjans per cada tipus de corriol (Taula 18). La Taula 20 mostra les mitjanes i 

desviacions estàndard per les variables d’amplada, pendent i angle d’alineament. 

 
Taula 18 Resultats del test Kruskal Wallis i ANOVA per analitzar diferències entre sectors per cada tipus de corriol p < 0,05* p < 

0,01**.  

Variable 
Test Kruskal 

Wallis/ANOVA 

Formal 

autoritzable 

Formal no 

autoritzable 
Informal 

Amplada del corriol (log-transf.) 
F F(2,219) = 11,9 F(2,191) = 4,89 F(2,193) = 18,88 

p < 0,001** 0,008** < 0,001** 

Amplada del traç actiu (log-transf.) 
F F(2,219) = 2,84 F(2,191) = 0,605 F(2,193) = 13,93 

p 0,061 0,547 < 0,001** 

Pendent del corriol 
X2 3,11 17,69 3,643 

p 0,211 <0,001** 0,162 

Pendent del terreny 
X2 27,671 8,734 23,903 

p <0,001** 0,013* <0,001** 

Coeficient del pendent 
X2 5,781 0,84 3,23 

p 0,055 0,66 0,199 

Angle d’alineament 
X2 6,94 0,91 2,93 

p 0,031* 0,63 0,23 

 

En referència a l’amplada del corriol, s’han trobat diferències significatives en els tres tipus de 

corriols (Figura 29, esquerra). En els corriols autoritzables, l’amplada del corriol mitjana és 

significativament inferior en el sector Llobregat comparat amb els altres dos sectors. En els 

corriols formals no autoritzables, el sector vallesà té una mitjana significativament superior 

comparat amb el sector barceloní. En els corriols informals, la tendència és la mateixa que en 

els corriols formals no autoritzables, el sector vallesà té una mitjana significativament major que 

els altres dos sectors. Pel que fa a l’amplada del traç actiu (Figura 29, dreta), només s’han trobat 

diferències significatives en els corriols informals on el sector vallesà té una amplada 

significativament major que els altres dos sectors.  

 

 
Figura 29 Mitjanes de l’amplada del corriol (esquerra) i de l’amplada del traç actiu (dreta) per cada tipus de corriol i 

per sector.  

** ** ** ** 
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En referència al pendent del corriol, només s’han trobat diferències significatives en els corriols 

formals no autoritzables on el sector barceloní té un pendent mitjà superior als altres dos sectors 

(Figura 30, esquerra). Pel que fa al pendent del terreny, el sector barceloní té un valor 

significativament superior que els altres dos sectors en tots els tipus de corriols (Figura 30, 

dreta). 

 

 

Figura 30 Mitjanes del pendent del corriol (esquerra) i del pendent del terreny (dreta) per cada tipus de corriol i per 
sector.  

No s’han trobat diferències significatives entre sectors en cap dels tipus de corriol analitzats en 

els valors mitjans del coeficient del pendent (Figura 31, esquerra). En canvi, sí que s’han obtingut 

diferències significatives en l’angle d’alineament en els corriols autoritzables on el sector 

barceloní té un valor significativament major que en el sector vallesà (Figura 31, dreta).  

 

Figura 31 Mitjanes del coeficient del pendent (esquerra) i de l’angle d’alineament (dreta) per cada tipus de corriol i 
per sector.  

A continuació s’han analitzat possibles diferències entre els tipus de corriol per cada sector per 

separat i conjuntament (Taula 19). 

  

** ** * ** 

* 
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Taula 19 Resultats del test Kruskal Wallis i ANOVA per analitzar diferències entre els tres tipus de corriols analitzats p < 0,05* p < 
0,01**. 

Variable 
Test Kruskal 

Wallis/ANOVA 
Vallès Barcelona Llobregat Total 

Amplada del corriol (log-transf.) 
F F(2,283) = 1,832 F(2,148) = 4,677 F(2,172) = 4,208 F(2,609) = 3,636 

p 0,162 0,011* 0,016* 0,027* 

Amplada del traç actiu (log-transf.) 
F F(2,283) = 4,612 F(2,148) = 4,971 F(2,172) = 1,911 F(2,609) = 4,155 

p 0,011* 0,01** 0,151 0,016* 

Pendent del corriol 
X2 0,149 3,815 10,267 7,405 

p 0,928 0,148 0,01** 0,025* 

Pendent del terreny 
X2 8,520 1,221 0,112 7,94 

p 0,009* 0,543 0,945 0,019* 

Coeficient del pendent 
X2 4,545 2,669 9,439 8,996 

p 0,103 0,259 0,009** 0,011* 

Angle d’alineament 
X2 4,482 0,619 7,69 9,68 

p 0,108 0,694 0,022* 0,008** 

 
Com es pot veure en la Figura 32 (esquerra), els corriols formals no autoritzables tenen una 

amplada del corriol significativament major que els corriols informals. En canvi, l’amplada del 

traç actiu és significativament superior en els corriols formals no autoritzables comparat amb 

els corriols autoritzables (Figura 32, dreta). 

 

 
Figura 32 Valors mitjans de tots els sector analitzats per cada tipus de corriol per l’amplada del corriol (esquerra) i 

per l’amplada del traç actiu (dreta).  

En referència al pendent del corriol i del terreny (Figura 33) els corriols informals tenen un 

pendent del corriol superior als altres dos tipus de corriol i els corriols formals no autoritzables 

tenen un pendent del terreny major que els altres dos tipus.  

 

 
Figura 33 Valors mitjans de tots els sector analitzats per cada tipus de corriol pel pendent del corriol (esquerra) i pel 

pendent del terreny (dreta). 
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Per últim, el coeficient del pendent és significativament superior que els altres dos tipus de 

corriols (Figura 34, esquerra). En canvi, els corriols formals no autoritzables tenen una mitjana 

significativament major que els corriols informals.  

 

 
Figura 34 Valors mitjans de tots els sector analitzats per cada tipus de corriol pel coeficient del pendent (esquerra) i 

per l’angle d’alineament (dreta). 
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Taula 20 Mitjana i desviació estàndard de les variables (per tipus de corriol i sector) que tot i transformar-les amb el logaritme neperià no han obtingut una distribució normalitzada.  

Sector Tipus de corriol N 
Amplada del corriol (cm) Amplada del traç actiu (cm) Pendent del corriol (º) Pendent del terreny (º) Coeficient del pendent Angle d’alineament (º) 

Mitjana SD (+/-) Mitjana SD (+/-) Mitjana SD (+/-) Mitjana SD (+/-) Mitjana SD (+/-) Mitjana SD (+/-) 

Barcelona 

Formal autoritzable 41 151,34 49,9 96,13 32,15 5,37 4,61 17,12 7,46 0,41 0,35 63,31 32,91 

Formal no autoritzable 68 151,72 66,93 103,30 46,76 6,41 3,88 15,7 7,61 0,49 0,3 60,15 32,65 

Informal 42 120,33 55,11 80,90 39,82 6,12 5,5 16,5 8,53 0,49 0,37 53,7 35,59 

Total 151 142,89 60,76 95,13 42,11 6,05 4.57 16,31 7,81 0,47 0,33 59,21 33,54 

Vallès 

Formal autoritzable 109 159,11 46,59 95,01 34,42 4,2 3,24 10,1 5,36 0,53 0,36 53,12 33,40 

Formal no autoritzable 92 175,87 56,66 106,37 38,83 4,66 5,1 12,05 6,8 0,47 0,36 57,24 30,81 

Informal 85 168,38 46,47 109,67 36,51 4,68 3,86 9,07 5,07 0,59 0,36 46,74 34,17 

Total 286 167,25 50,33 103,02 36,94 4,49 4,01 10,42 5,9 0,53 0,36 52,55 32,98 

Llobregat 

Formal autoritzable 72 128,61 48,25 86,58 35,31 3,92 3,57 12 6,3 0,42 0,3 60,96 27,97 

Formal no autoritzable 34 154,71 49,58 102,5 46,81 4,06 3,01 12,18 7,53 0,47 0,34 60,76 29,82 

Informal 69 139,38 44,51 90,61 32,33 5,36 3,42 11,23 6,02 0,6 0,36 45,75 35,66 

Total 175 137,93 47,77 91,26 36,97 4,51 3,45 11,57 6,42 0,5 0,34 54,93 32,25 

Total 

Formal autoritzable 222 147,78 49,44 92,48 34,41 4,33 3,65 11,88 6,59 0,47 0,34 57 30,84 

Formal no autoritzable 194 163,7 60,2 104,62 42,98 5,17 4,46 13,56 7,6 0,48 0,33 58,46 30,64 

Informal 196 147,87 51,3 96,8 37,58 5,23 4,14 11,45 6,83 0,57 0,36 47,76 34,8 

Total 612 152,86 54,07 97,71 38,57 4,88 4,09 12,27 7,05 0,51 0,35 54,51 32,39 
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5.3.3 Distribució de cada categoria de degradació segons la tipologia 
del corriol 
 

A continuació s’ha utilitzat les categories de degradació calculades en l’apartat 5.2 per analitzar 

el percentatge de cada categoria per cada tipus de corriol (Taula 21).  

 
Taula 21 Percentatge de cada categoria de degradació segons la tipologia del corriol i del sector analitzat. 

Sector Categoria 
Formal 

autoritzable 
(%) 

Formal no 
autoritzable 

(%) 
Informal (%) 

Vallès (N=182) 

Degradació lleugera/absent 19,35 16,67 18,75 

Degradació moderada 30,65 16,67 27,08 

Degradació elevada 27,42 35,42 20,83 

Degradació molt elevada 22,58 31,25 33,33 

Barcelona (N=100) 

Degradació lleugera/absent 21,74 25 36,67 

Degradació moderada 26,09 22,92 23,33 

Degradació elevada 26,09 22,92 16,67 

Degradació molt elevada 26,09 29,17 23,33 

Llobregat (N=83) 

Degradació lleugera/absent 43,24 43,75 20,69 

Degradació moderada 24,32 6,25 41,38 

Degradació elevada 24,32 18,75 20,69 

Degradació molt elevada 8,11 31,25 17,24 

 

Com es pot observar en la Figura 35 i la Figura 36, es pot veure que les categories de degradació 

estan distribuïdes més o menys homogèniament per cada tipus de corriol tot i que destaquen 

algunes diferències entre sectors. Per exemple, els corriols informals en el sector barceloní 

tenen un percentatge bastant important (36,67%) de la categoria de degradació 

lleugera/absent. En canvi, en el sector vallesà el percentatge més alt és de la categoria de 

degradació elevada en els corriols formals no autoritzables (35,42%).  

 

 

Figura 35 Percentatge de cada categoria de degradació per tipus de corriol pel sector barceloní i el sector vallesà.  
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En referència al sector Llobregat, la categoria de degradació lleugera/absent domina en els 

corriols formals autoritzables (43,24%) i no autoritzables (43,75%). En canvi, la categoria de 

degradació moderada domina en els corriols informals (41,38%).  

 
Figura 36 Percentatge de cada categoria de degradació per tipus de corriol pel sector Llobregat. 
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5.4 Estat de degradació en funció del drenatge 
 
En aquest apartat es mostren els resultats dels estudis lineal i puntual analitzant quin paper pot 

tenir el drenatge en la degradació del corriol. Recordar que la presència de drenatge ve 

determinada per si l’aigua superficial s’escola pel traç del camí (camí amb absència de drenatge, 

Figura 37 esquerra) o pot sobrepassar el camí i escolar-se terreny avall (camí amb presència de 

drenatge, Figura 37 dreta). 

 

 
 

Figura 37 Camí amb absència de drenatge (esquerra) i camí amb presència de drenatge (dreta). 

 

5.4.1 Relació entre les variables dels punts de mostreig i el drenatge 
 
En aquest apartat s’analitzarà possibles diferències entre les variables preses en els punts de 

mostreig segons presència o absència de drenatge. La Taula 31 en l’Apèndix 1 mostra la mitjana, 

màxim, mínim i desviació estàndard d’aquestes variables segons presència o absència de 

drenatge i sector.  

 

La Figura 38 mostra els histogrames dels valors de pèrdua de sòl pels punts de mostreig amb 

presència de drenatge i absència de drenatge. Es pot veure com els punts de mostreig sense 

drenatge tenen un rang de valors major que els punts de mostreig amb drenatge on els valors 

estan majoritàriament concentrats entre 0 i 500 cm2 de pèrdua de sòl. Concretament, el valor 

màxim de pèrdua de sòl en els punts de mostreig amb drenatge és de 696 cm2. En canvi, el valor 

màxim en els punts de mostreig sense drenatge és àmpliament superior 2985,6 cm2.  
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Figura 38 Histogrames dels valors de pèrdua de sòl pels punts de mostreig amb drenatge i sense drenatge. 

A continuació, s’ha realitzat un t-test per veure diferències entre els punts de mostreig amb 

drenatge i sense drenatge en les variables que log-transformades han mostrat una distribució 

normalitzada dins de cada sector (Taula 22). Les variables que tot i transformar-les amb el 

logaritme no han obtingut una distribució normalitzada, s’han analitzat les diferències entre 

grups utilitzant el test Mann Whitney-U (Taula 23). 

 
Taula 22 Resultats del t-test per analitzar diferències segons presència de drenatge p < 0,05* p < 0,01**. 

Variables 
Vallès Barcelona Llobregat Total 

df t df t df t df t 

CSA 231,983 -11,429** 139,295 -7,457** 160,8 -14,91** 418,09 -20,644** 

Amplada del corriol 435 -5,439** 149 -3,013** 153,08 -4,228** 369,1 -7,154** 

Amplada del traç actiu 210,129 -7,008** 149 -3,013** 166,38 -6,431** 430,83 -10,085** 

Incisió màxima 248,156 -12,648** 137,443 -8,938** 156,25 -16,653** 412,76 -22,106** 

Rugositat 241,86 -11,395** 134,789 -8,797** 147,19 -15,531** 404,21 -21,074** 

 
Taula 23 Resultats del test Mann whitney-U per analitzar diferències segons presència de drenatge p < 0,05* p < 0,01**. 

Variables 
Vallès Barcelona Llobregat Total 

W p W p W p W p 

Pendent del corriol 3029 < 0,01** 1304 < 0,01** 1151 < 0,01** 16798 < 0,01** 

Pendent del terreny 8384 0,876 3339 < 0,01** 3935,5 0,576 45152 0,086 

Coeficient del pendent 4443 < 0,01** 1096 < 0,01** 1728 < 0,01** 20588 < 0,01** 

Angle d’alineament 11076 < 0,01** 3365,5 < 0,01** 5282 < 0,01** 56510 < 0,01** 

 
En termes generals, els punts de mostreig sense drenatge en els tres sectors analitzats tenen 

valors significativament més elevats en la CSA (Figura 39, esquerra), en l’amplada del corriol 

(Figura 40, esquerra), en l’amplada del traç actiu (Figura 41, esquerra), en el pendent del corriol 

(Figura 42, esquerra), en el coeficient del pendent (Figura 44, esquerra), en la incisió màxima 

(Figura 46, esquerra) i en la rugositat (Figura 47, esquerra). En canvi, els punts de mostreig amb 

drenatge tenen valors significativament majors en l’angle d’alineament (Figura 45), per tant, les 

orientacions del camí i del terreny difereixen substancialment. En canvi, en els punts sense 

drenatge aquestes dues orientacions tendeixen a ser més semblants. En referència al pendent 

del terreny, únicament hi ha diferències significatives en el sector barceloní (Figura 43, 

esquerra).  

 

En referència als valors totals dels dos sectors en la CSA (Figura 39, dreta) els punts de mostreig 

sense drenatge tenen un valor significativament major (562,26 cm2, +/- 507,3) que els punts de 

mostreig amb drenatge (124,03 cm2, +/- 114,64). 

Amb drenatge Sense drenatge 
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Figura 39 Mitjanes de pèrdua de sòl segons drenatge per sector (esquerra) i pels valors totals (dreta) p < 0,05* p < 

0,01**. 

 

En referència a l’amplada del corriol en tot l’àmbit d’estudi, els punts de mostreig sense 

drenatge tenen una mitjana d’amplada del corriol de 163,48 cm (+/- 54,01), un valor 

significativament major (Figura 40, dreta) que els punts de mostreig amb drenatge (131,61 cm, 

+/- 47,65). 

 

  
Figura 40 Mitjanes de l’amplada del corriol segons presència de drenatge per sector (esquerra) i pels valors totals 

(dreta) p < 0,05* p < 0,01**. 

Pel que fa a l’amplada del traç actiu en tot l’àmbit d’estudi, els punts de mostreig sense drenatge 

(106,97 cm, +/- 39,57) tenen una amplada significativament major que els punts de mostreig 

amb drenatge (79,19 cm, +/- 28,67) (Figura 41, dreta).  

 

 
Figura 41 Mitjanes de l’amplada del traç actiu segons presència de drenatge per sector (esquerra) i pels valors totals 

(dreta) p < 0,05* p < 0,01**. 

** ** ** ** 

** ** ** ** 

** ** ** ** 
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En referència al pendent del corriol (Figura 42, dreta) en tot l’àmbit d’estudi, els punts de 

mostreig sense drenatge (5,97 º, +/- 4,27) tenen un valor significativament major que els punts 

de mostreig amb drenatge (2,71 º, +/- 2,6).  

 

 
Figura 42 Mitjanes del pendent del corriol segons presència de drenatge per sector (esquerra) i pels valors totals 

(dreta) p < 0,05* p < 0,01**. 

En referència al pendent del terreny en tot l’àmbit d’estudi (Figura 43, dreta), els punts de 

mostreig amb drenatge tenen un valor lleugerament superior (13,19 º, +/- 8,07) que els punts 

de mostreig sense drenatge (11,82 º, +/- 6,44).  

 

 
Figura 43 Mitjanes del pendent del terreny segons presència de drenatge per sector (esquerra) i pels valors totals 

(dreta) p < 0,05* p < 0,01**. 

El coeficient del pendent relaciona els dos pendents calculats, el del corriol i el del terreny. En 

referència als valors totals (Figura 44, dreta) el coeficient del pendent és significativament major 

en els punts sense drenatge (0,6, +/- 0,33) que en els punts amb drenatge (0,31, +/- 0,3). Per 

tant, punts sense drenatge tendeixen a tenir un pendent del corriol i del terreny més semblant.  

 

** ** ** ** 

** 
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Figura 44 Mitjanes del coeficient del pendent segons presència de drenatge per sector (esquerra) i pels valors totals 

(dreta) p < 0,05* p < 0,01**. 

Pel que fa a l’angle d’alineament (per a més informació consultar apartat 4.3.1.2) és 

significativament major en els punts de mostreig amb drenatge (67,02 º, +/- 26,26) que en els 

punts de mostreig sense drenatge (48,25 º, +/- 33,36) (Figura 45, dreta). Per tant, punts sense 

drenatge tendeixen a tenir orientacions del terreny i del corriol més semblants.  

 

 
 

Figura 45 Mitjanes de l’angle d’alineament segons presència de drenatge per sector (esquerra) i pels valors totals 
(dreta) p < 0,05* p < 0,01**. 

En referència a la incisió màxima, és a dir, la mesura vertical més profunda trobada en els punts 

de mostreig analitzats, els punts de mostreig sense drenatge (9,21 cm, +/- 6,45) tenen una incisió 

màxima significativament major (Figura 46, dreta) que els punts de mostreig amb drenatge (2,58 

cm, +/- 1,73). 

  

** ** ** ** 

** ** ** ** 
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Figura 46 Mitjanes de la incisió màxima segons presència de drenatge per sector (esquerra) i pels valors totals 
(dreta) p < 0,05* p < 0,01**. 

Per últim, la rugositat ha sigut significativament major en els punts sense drenatge (3,29, +/- 

2,44) que en els punts amb drenatge (0,98, +/- 0,65) (Figura 47, dreta) en tot l’àmbit d’estudi. 

  

 
Figura 47 Mitjanes de rugositat segons presència de drenatge per sector (esquerra) i pels valors totals (dreta) p < 

0,05* p < 0,01**. 

5.4.2 Relació entre l’estudi lineal i el drenatge 
 

L’estudi lineal realitzat amb el programa Terrasync explica de manera subjectiva l’estat dels 

camins analitzats (per a més informació consultar apartat 4.4). Els següents gràfics (Figura 48 – 

Figura 50) són un recull dels resultats de cada variable presa en el treball de camp segons si els 

trams analitzats tenen o no drenatge. Els percentatges que es mostren en els gràfics fan 

referència a la distància trobada de cada categoria comparada amb la distància total analitzada.  

 

Com es pot veure en la Figura 48 (esquerra), els trams amb drenatge tenen més percentatge en 

les categories d’erosió més baixes (erosió absent i erosió lleu), en canvi, trams sense drenatge 

predominen en les categories d’erosió elevades. En referència al substrat (Figura 48, dreta), els 

trams de terra, pedra trencada i mixt són els predominants en tots els sectors analitzats. També 

cal destacar que els trams sense drenatge predominen significativament envers els trams amb 

drenatge en els substrats de pedra trencada, mixt i roca mare.  

 

La Figura 49 (esquerra) mostra els trams analitzats segons el grau de dificultat. Com es pot veure, 

hi ha una tendència molt semblant al grau d’erosió (Figura 48, esquerra) on els trams amb 

** ** ** ** 

** ** ** ** 
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drenatge predominen en les categories de dificultat absent i lleu. En canvi, la variable d’amplada 

del corriol mostra una tendència ben diferent (Figura 49, dreta) on els trams sense drenatge 

predominen en totes les categories però sobretot, destaquen en les categories d’amplada d’1-

2m i de >2m.  

 

En referència al grau d’obertura del corriol, els trams sense drenatge predominen en totes les 

categories d’obertura (Figura 50, esquerra) però la diferència més àmplia és en la categoria 

d’obertura “mixt”. Per últim, en la categoria d’idoneïtat del corriol (Figura 50, dreta) els trams 

sense drenatge predominen en totes les categories. Destacar que els trams amb drenatge estan 

majoritàriament concentrats en la categoria de “compatible” i per tant, podrien ser compatibles 

per activitats organitzades de lleure a peu (excursionisme), considerant l’estat actual de 

conservació.  
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Figura 48 Percentatges de la distància per cada categoria d’erosió (esquerra) i de substrat (dreta) del corriol segons presència o absència de drenatge. 

 
Figura 49 Percentatges de la distància per cada categoria de dificultat (esquerra) i de l’amplada (dreta) del corriol segons presència o absència de drenatge. 
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Figura 50 Percentatges de la distància per cada categoria d’obertura (esquerra) i de la idoneïtat (dreta) del corriol segons presència o absència de drenatge. 
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5.5 Elements puntuals 
 
A continuació s’ha analitzat les diferències entre els elements puntuals principals, és a dir, 

elements que han obtingut un valor major de 10 unitats en algun dels dos sectors (consultar 

apartat 4.3.2). Recordar que la distància analitzada en el sector barceloní ha sigut de 58,1 km, 

en el sector vallesà de 91,95 km i en el sector Llobregat de 63,17 km (Taula 6). Aquestes 

distàncies s’han utilitzat per calcular les taxes per cada element puntual com es mostra en la 

Taula 24.  

 
Taula 24 Nombre i taxa (unitat/km) pels elements puntuals amb un valor mínim de 10 unitats en algun dels tres sectors. 

Elements puntuals 
Sector 

Total 
Barcelona Vallès Llobregat 

Xaragall 
Nombre 256 644 456 1356 

Taxa 4,41 u/km 7 u/km 7,22 u/km 6,36 u/km 

Punt amb arrels 

exposades 

Nombre 595 1557 981 3133 

Taxa 10,24 u/km 17 u/km 15,53 u/km 14,7 u/km 

Cruïlla 
Nombre 73 17 11 101 

Taxa 1,26 u/km 0,18 u/km 0,17 u/km 0,47 u/km 

Desdoblament 
Nombre 23 15 31 69 

Taxa 0,4 u/km 0,16 u/km 0,5 u/km 0,32 u/km 

Punt d’aigua/fang 
Nombre 13 51 23 87 

Taxa 0,22 u/km 0,55 u/km 0,36 u/km 0,41 u/km 

Tronc/arbre caigut 
Nombre 34 48 15 97 

Taxa 0,59 u/km 0,52 u/km 0,24 u/km 0,45 u/km 

Residus 
Nombre 15 3 3 21 

Taxa 0,26 u/km 0,03 u/km 0,04 u/km 0,1 u/km 

 

En el sector vallesà s’ha trobat una taxa de 17 punts d’arrels exposades per cada km i en el sector 

Llobregat una taxa de 16 punts/km, valors significativament majors que en el sector barceloní 

(10 punts d’arrels exposades/km). Pel que fa als xaragalls, el sector vallesà i el sector Llobregat 

tenen 7 xaragalls/km, valor significativament major que en el sector barceloní (4 unitats/km).  

 

En referència a la resta d’elements puntuals principals destacar que el nombre de cruïlles i 

residus és major en el sector barceloní, en canvi, el nombre de troncs/arbres caiguts i els punts 

d’aigua/fang és major en el sector vallesà. 
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5.6 Anàlisi cartogràfica 
 
A partir de l’estudi lineal s’ha realitzat una sèrie de mapes recollits en l’Apèndix 2 on es mostren 

els resultats de tots els trams estudiats en el sector Llobregat. Tots els mapes han sigut generats 

amb el programari SIG lliure QGIS versió 3.4 (2019).  

 

Hi ha quatre grups de mapes diferents, el primer grup mostra una sèrie de mapes generals on 

es mostren els tres sectors amb els corriols i punts de mostreig analitzats juntament amb les 

categories de degradació i vulnerabilitat de cada corriol. En segon lloc, els mapes generats pel 

sector barceloní únicament i a continuació hi ha els mapes del sector vallesà i pel sector 

Llobregat.  

 

Tots els mapes s’han realitzat utilitzant un mapa Alpina (any 2015) proporcionat pel Servei SIG 

del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola juntament amb una capa d’ombrejat 

generada a través del Model Digital d’Elevacions de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).  

 

Destacar que els punts de mostreig que apareixen en certs mapes pertanyen al treball de 

freqüentació, dins el mateix àmbit d’estudi, a càrrec de l’Institut Nacional d’Educació Física de 

Catalunya (INEFC) realitzat durant el 2019 (Farías-Torbidoni i Morera, 2020). 

 

Finalment, totes les dades SIG generades en aquest treball s’han lliurat en format digital als 

gestors del Parc perquè puguin fer una visualització de tots els resultats obtinguts.  

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PUNTS CRÍTICS 
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Durant el treball de camp d’aquest projecte s’han identificat diferents punts crítics dins la xarxa 

de corriols estudiada per tal de mostrar alguns exemples on l’erosió és molt elevada. La Taula 

25 mostra la informació de tots els punts crítics identificats per cada sector. La Figura 51 conté 

un mapa general de tota l’àrea analitzada amb els diferents punts crítics representats. 

 
Taula 25 Punts crítics de degradació de tots els sectors analitzats. 

Número Nom 
Codi 

corriol 
Zona Tipus corriol Sector 

1.1 
Carretera del Tibidabo a la pista de 

Can Borni 
13989 Pla dels Maduixers Informal Barcelona 

1.2 Hotel La Florida al Coll de la Vinassa 6528 Coll de la Vinassa Informal Barcelona 

1.3 
Turó de la Magarola al Turó de Sant 

Medir 
10044 

Turó de la 

Magarola 

Formal 

autoritzable 
Barcelona 

1.4 
Portell de Valldaura al Turó de 

Valldaura 
5214 Turó de Valldaura 

Formal 

autoritzable 
Barcelona 

1.5 Sant Creu d’Olorda al Puig d’Olorda 7256 
Santa Creu 

d’Olorda 

Formal 

autoritzable 
Barcelona 

1.6 
PRC-164 al seu pas pel Turó de la 

Coscollera 
7971 

Turó de la 

Coscollera 

Formal 

autoritzable 
Barcelona 

2.1 Can Jané a la Serra de Sant Medir 12541 Sant Medir 
Formal 

autoritzable 
Vallès 

2.2 Serra de Sant Medir 4809 Sant Medir 
Formal 

autoritzable 
Vallès 

2.3 
Torrent de Can Codonyers al coll de 

Can Castelló 
1731 

Torre Cendrera – 

Can Coll 

Formal 

autoritzable 
Vallès 

2.4 
Torrent de Sant Iscle a la Serra de Na 

Joana 
11784 Canaletes 

Formal no 

autoritzable 
Vallès 

2.5 
Riera de Sant Cugat a la Serra de Na 

Joana 
1123 Canaletes 

Formal 

autoritzable 
Vallès 

2.6 Can Borrell al Viaducte de Can Ribes 4442 Can Borrell 
Formal 

autoritzable 
Vallès 

2.7 Torrent de les Bobines a Can Badal 13834 Can Montmany Informal Vallès 

2.8 
Àrea de lleure de Can Coll al Puig de 

la Guàrdia 
11811 

Àrea de lleure de 

Can Coll 

Formal no 

autoritzable 
Vallès 

2.9 Can Gordi 5036 Rambla de Can Bell 
Formal 

autoritzable 
Vallès 

2.10 Font del Bon Pastor 6125 Can Busquets 
Formal no 

autoritzable 
Vallès 

2.11 Turó del Fumet 12786 Turó del Fumet Informal Vallès 

2.12 Torrent de Sant Iscle 1769 Canaletes 
Formal no 

autoritzable 
Vallès 

3.1 Torrent de Can Calopeta 4677 El Papiol Informal Llobregat 

3.2 Sant Pere de Romaní al Coll de Frares 11111 
Sant Feliu de 

Llobregat 
Autoritzable Llobregat 

3.3 Salt d’Aigua al coll de l’Amigonet (1) 12851 Molins de Rei Autoritzable Llobregat 

3.4 Salt d’Aigua al coll de l’Amigonet (2) 12851 Molins de Rei Autoritzable Llobregat 

3.5 Torrent de Can Ribes 111119 Molins de Rei Informal Llobregat 

3.6 Can Ribes 13185 Molins de Rei Informal Llobregat 
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3.7 Torrent de les Torres a BV-1468 11125 
Sant Feliu de 

Llobregat 

Formal no 

autoritzable 
Llobregat 

3.8 
Turó de la Qüestió al Torrent del Bosc 

Llarg (1) 
121119 

Sant Feliu de 

Llobregat 
Informal Llobregat 

3.9 
Turó de la Qüestió al Torrent del Bosc 

Llarg (2) 
13349 

Sant Feliu de 

Llobregat 

Formal no 

autoritzable 
Llobregat 

3.10 
Sant Bartomeu de la Quadra al Salt 

d’Aigua 
12921 Molins de Rei 

Formal no 

autoritzable 
Llobregat 

3.11 Font del Broll 8030 
Sant Feliu de 

Llobregat 

Formal no 

autoritzable 
Llobregat 

3.12 Ca n’Oliveres 8166 Sant Just Desvern Autoritzable Llobregat 

3.13 Can Vilà 2122019 Sant Just Desvern Autoritzable Llobregat 

3.14 
Vall de Sant Just al Turó de la 

Coscollera 
8080 Sant Just Desvern Informal Llobregat 

3.15 Can Rabella al Turó del Just 6264 El Papiol 
Formal no 

autoritzable 
Llobregat 

3.16 Font del Ferro 6308 Molins de Rei Informal Llobregat 

3.17 Torre del Bisbe a Can Parellada 13375 
Sant Feliu de 

Llobregat 
Autoritzable Llobregat 

3.18 Turó de la Tina a la vall de Sant Just 13441 Sant Just Desvern Informal Llobregat 

3.19 Plaça Mireia 13483 Sant Just Desvern Autoritzable Llobregat 
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Figura 51 Situació dels punts crítics.  
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1.1 Carretera del Tibidabo a la pista de Can Borni 
 
Latitud/Longitud: 41.42106, 2.124638 
 
Codi corriol: 13989 
Substrat: Roca mare 
Vegetació: Pineda 
Dificultat: Elevada 
Amplada: 1 - 2 m 
Obertura: Mixt 
 

 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Informal 
Longitud: 34,11 m 
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1.2 Hotel La Florida al Coll de la Vinassa 
 
Latitud/Longitud: 41.426177, 2.118008 
 
Codi corriol: 6528 
Substrat: Roca mare 
Vegetació: Alzinar 
Dificultat: Molt elevada 
Amplada: 1 - 2 m 
Obertura: Mixt 
 

 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Informal 
Longitud: 44 m 
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1.3 Turó de la Magarola al Turó de Sant Medir 
 
Latitud/Longitud: 41.444285, 2.127963 
 
Codi corriol: 10044 
Substrat: Roca mare 
Vegetació: Màquia 
Dificultat: Molt elevada 
Amplada: 1 - 2 m 
Obertura: Mixt 
 

 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Formal autoritzable 
Longitud: 46,69 m 
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1.4 Portell de Valldaura al Turó de Valldaura 
 
Latitud/Longitud: 41.445608, 2.133217 
 
Codi corriol: 5214 
Substrat: Roca mare 
Vegetació: Brolla 
Dificultat: Molt elevada 
Amplada: >2 m 
Obertura: Tancat 
 

 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: Sí 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Formal autoritzable 
Longitud: 16,65 m 
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1.5 Sant Creu d’Olorda al Puig d’Olorda 
 
Latitud/Longitud: 41.415211, 2.056943 
 
Codi corriol: 7256 
Substrat: Mixt 
Vegetació: Alzinar 
Dificultat: Elevada 
Amplada: 1 - 2 m 
Obertura: Mixt 
 

 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Formal autoritzable 
Longitud: 59,30 m 
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1.6 PRC-164 al seu pas pel Turó de la Coscollera 
 
Latitud/Longitud: 41.40245, 2.079782 
 
Codi corriol: 7971 
Substrat: Roca Mare 
Vegetació: Màquia 
Dificultat: Elevada 
Amplada: 50cm - 1m 
Obertura: Obert 
 

 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: Sí 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Formal autoritzable 
Longitud: 8,92 m 
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2.1 Can Jané a la Serra de Sant Medir 
 
Latitud/Longitud: 41.44778, 2.11666 
 
Codi corriol: 12541 
Substrat: Terra 
Vegetació: Alzinar 
Dificultat: Molt elevada 
Amplada: 1-2 m 
Obertura: Tancat 
 

 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Formal autoritzable 
Longitud: 25,87 m 
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2.2 Serra de Sant Medir 
 
Latitud/Longitud: 41.44838, 2.12219 
 
Codi corriol: 4809 
Substrat: Terra 
Vegetació: Alzinar 
Dificultat: Molt elevada 
Amplada: > 2 m 
Obertura: Mixt 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Formal autoritzable 
Longitud: 28,4 m 
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2.3 Torrent de Can Codonyers al coll de Can Castelló 
 
Latitud/Longitud: 41.47208, 2.11156 
 
Codi corriol: 1731 
Substrat: Roca mare 
Vegetació: Brolla 
Dificultat: Molt elevada 
Amplada: 1-2 m 
Obertura: Obert 
 

 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Formal autoritzable 
Longitud: 104,18 m 
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2.4 Torrent de Sant Iscle a la Serra de Na Joana 
 
Latitud/Longitud: 41.47375, 2.14964 
 
Codi corriol: 11784 
Substrat: Roca mare 
Vegetació: Pineda 
Dificultat: Molt elevada 
Amplada: 0,5 -1 m 
Obertura: Obert 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Formal no autoritzable 
Longitud: 16,58 m 
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2.5 Riera de Sant Cugat a la Serra de Na Joana 
 
Latitud/Longitud: 41.48136, 2.15715 
 
Codi corriol: 1123 
Substrat: Roca mare 
Vegetació: Brolla 
Dificultat: Molt elevada 
Amplada: < 50 cm 
Obertura: Mixt 
 

 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Autoritzable 
Longitud: 31,05 m 
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2.6 Can Borrell al Viaducte de Can Ribes 
 
Latitud/Longitud: 41.45654, 2.11369 
 
Codi corriol: 4442 
Substrat: Roca mare 
Vegetació: Alzinar 
Dificultat: Molt elevada 
Amplada: 1-2 m 
Obertura: Mixt 
 

 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Autoritzable 
Longitud: 8,32 m 
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2.7 Torrent de les Bobines a Can Badal 
 
Latitud/Longitud: 41.45202, 2.04025 
 
Codi corriol: 13834 
Substrat: Terra 
Vegetació: Alzinar 
Dificultat: Molt elevada 
Amplada: 0,5 -1 m 
Obertura: Tancat 
 

 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Informal 
Longitud: 20,5 m 
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2.8 Àrea de lleure de Can Coll al Puig de la Guàrdia 
 
Latitud/Longitud: 41.47434, 2.13130 
 
Codi corriol: 11811 
Substrat: Roca mare 
Vegetació: Pineda 
Dificultat: Elevada 
Amplada: 0,5 -1 m 
Obertura: Mixt 
 

 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Formal no autoritzable 
Longitud: 35,05 m 
 

 
 

 



Anàlisi i valoració de l’estat dels corriols del  

Parc Natural de la Serra de Collserola 

 

 75 

2.9 Can Gordi 
 
Latitud/Longitud: 41.44813, 2.10101 
 
Codi corriol: 5036 
Substrat: Terra 
Vegetació: Alzinar 
Dificultat: Elevada 
Amplada: 1-2 m 
Obertura: Tancat 
 

 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Autoritzable 
Longitud: 44,8 m 
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2.10 Font del Bon Pastor 
 
Latitud/Longitud: 41.43172, 2.06786 
 
Codi corriol: 6125 
Substrat: Mixt 
Vegetació: Alzinar 
Dificultat: Moderada 
Amplada: 1-2 m 
Obertura: Tancat 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Formal no autoritzable 
Longitud: 30,75 m 
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2.11 Turó del Fumet 
 
Latitud/Longitud: 41.43491, 2.08249 
 
Codi corriol: 12786 
Substrat: Mixt 
Vegetació: Brolla 
Dificultat: Molt elevada 
Amplada: 1-2 m 
Obertura: Mixt 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Informal 
Longitud: 24,64 m 
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2.12 Torrent de Sant Iscle 
 
Latitud/Longitud: 41.47242, 2.14872 
 
Codi corriol: 1769 
Substrat: Mixt 
Vegetació: Ribera 
Dificultat: Moderada 
Amplada: < 2 m 
Obertura: Mixt 

Erosió: Elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Dubtós 
Tipus corriol: Formal no autoritzable 
Longitud: 18,28 m 
 

 

 
 

 



Anàlisi i valoració de l’estat dels corriols del  

Parc Natural de la Serra de Collserola 

 

 79 

3.1 Torrent de Can Calopeta 
 
Latitud, Longitud: 41.449810, 2.018139 
 
Codi corriol: 4677 
Substrat: Terra 
Vegetació: Pineda 
Dificultat: Molt elevada 
Amplada: > 2 m 
Obertura: Obert 
 

 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Informal 
Longitud: 12,34 m 
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3.2 Sant Pere de Romaní al Coll de Frares 
 
Latitud/Longitud: 41.409028, 2.046485 
 
Codi corriol: 11111 
Substrat: Mixt 
Vegetació: Brolla 
Dificultat: Molt elevada 
Amplada: > 2 m 
Obertura: Obert 
 

 

Erosió: Elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Autoritzable 
Longitud: 7,94 m 
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3.3 Salt d’Aigua al coll de l’Amigonet (1) 
 
Latitud/Longitud: 41.433196, 2.031655 
 
Codi corriol: 12851 
Substrat: Roca mare 
Vegetació: Pineda 
Dificultat: Molt elevada 
Amplada: > 2 m 
Obertura: Obert 
 

 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Autoritzable 
Longitud: 8,46 m 
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3.4 Salt d’Aigua al coll de l’Amigonet (2) 
 
Latitud/Longitud: 41.433676, 2.031387 
 
Codi corriol: 12851 
Substrat: Roca mare 
Vegetació: Pineda 
Dificultat: Molt elevada 
Amplada: 0,5 -1 m 
Obertura: Mixt 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Autoritzable 
Longitud: 40,35 m 
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3.5 Torrent de Can Ribes 
 
Latitud/Longitud: 41.418131, 2.024663 
 
Codi corriol: 111119 
Substrat: Mixt 
Vegetació: Peri-urbà 
Dificultat: Molt elevada 
Amplada: 1 – 2 m 
Obertura: Mixt 
 

 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Informal 
Longitud: 15,13 m 
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3.6 Can Ribes 
 
Latitud/Longitud: 41.417099, 2.043578 
 
Codi corriol: 13185 
Substrat: Mixt 
Vegetació: Pineda 
Dificultat: Molt elevada 
Amplada: 0,5 – 1 m 
Obertura: Tancat 
 

 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Informal 
Longitud: 11,96 m 
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3.7 Torrent de les Torres a BV-1468 
 
Latitud/Longitud: 41.412697, 2.079204 
 
Codi corriol: 11125 
Substrat: Mixt 
Vegetació: Pineda 
Dificultat: Molt elevada 
Amplada: 1 – 2 m 
Obertura: Obert 
 

 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Formal no autoritzable 
Longitud: 17,9 m 
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3.8 Turó de la Qüestió al Torrent del Bosc Llarg (1) 
 
Latitud/Longitud: 41.411853, 2.076528 
 
Codi corriol: 121119 
Substrat: Pedra trencada 
Vegetació: Pineda 
Dificultat: Molt elevada 
Amplada: > 2 m 
Obertura: Tancat 

Erosió: Elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Informal 
Longitud: 14,8 m 
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3.9 Turó de la Qüestió al Torrent del Bosc Llarg (2) 
 
Latitud/Longitud: 41.412078, 2.075671 
 
Codi corriol: 13349 
Substrat: Mixt 
Vegetació: Pineda 
Dificultat: Molt elevada 
Amplada: 1-2 m 
Obertura: Tancat 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: Sí 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Formal no autoritzable 
Longitud: 17,72 m 
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3.10 Sant Bartomeu de la Quadra al Salt d’Aigua 
 
Latitud/Longitud: 41.429460, 2.037331 
 
Codi corriol: 12921 
Substrat: Mixt 
Vegetació: Pineda 
Dificultat: Elevada 
Amplada: > 2 m 
Obertura: Mixt 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Formal no autoritzable 
Longitud: 72,78 m 
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3.11 Font del Broll 
 
Latitud/Longitud: 41.400285, 2.073466 
 
Codi corriol: 8030 
Substrat: Roca mare 
Vegetació: Pineda 
Dificultat: Molt elevada 
Amplada: 0,5 – 1 m 
Obertura: Mixt 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Formal no autoritzable 
Longitud: 14,95 m 
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3.12 Ca n’Oliveres 
 
Latitud/Longitud: 41.398197, 2.075790 
 
Codi corriol: 8166 
Substrat: Pedra trencada 
Vegetació: Pineda 
Dificultat: Elevada 
Amplada: 1 – 2 m 
Obertura: Obert 
 

 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Autoritzable 
Longitud: 27,78 m 
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3.13 Can Vilà 
 
Latitud/Longitud: 41.396626, 2.082544 
 
Codi corriol: 2122019 
Substrat: Mixt 
Vegetació: Peri-urbà 
Dificultat: Elevada 
Amplada: > 2 m 
Obertura: Obert 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Autoritzable 
Longitud: 16,66 m 
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3.14 Vall de Sant Just al Turó de la Coscollera 
 
Latitud/Longitud: 41.400296, 2.079285 
 
Codi corriol: 8080 
Substrat: Roca mare 
Vegetació: Pineda 
Dificultat: Molt elevada 
Amplada: > 2 m 
Obertura: Obert 
 

 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Informal 
Longitud: 74,22 m 
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3.15 Can Rabella al Turó del Just 
 
Latitud/Longitud: 41.429409, 2.016978 
 
Codi corriol: 6264 
Substrat: Terra 
Vegetació: Conreu 
Dificultat: Elevada 
Amplada: > 2 m 
Obertura: Obert 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Formal no autoritzable 
Longitud: 75,84 m 
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3.16 Font del Ferro 
 
Latitud/Longitud: 41.428308, 2.021807 
 
Codi corriol: 6308 
Substrat: Mixt 
Vegetació: Conreu 
Dificultat: Molt elevada 
Amplada: 0,5 – 1 m 
Obertura: Mixt 
 

 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Informal 
Longitud: 24,01 m 
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3.17 Torre del Bisbe a Can Parellada 
 
Latitud/Longitud: 41.404069, 2.064109 
 
Codi corriol: 13375 
Substrat: Roca mare 
Vegetació: Pineda 
Dificultat: Molt elevada 
Amplada: > 2 m 
Obertura: Obert 
 

 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Autoritzable 
Longitud: 10 m 
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3.18 Turó de la Tina a la vall de Sant Just 
 
Latitud/Longitud: 41.398949, 2.090535 
 
Codi corriol: 13441 
Substrat: Roca mare 
Vegetació: Alzinar 
Dificultat: Molt elevada 
Amplada: 1 - 2 m 
Obertura: Mixt 
 

 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Informal 
Longitud: 29,74 m 
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3.19 Plaça Mireia 
 
Latitud/Longitud: 41.394027, 2.092869 
 
Codi corriol: 13483 
Substrat: Mixt 
Vegetació: Pineda 
Dificultat: Elevada 
Amplada: 1 - 2 m 
Obertura: Obert 
 

 

Erosió: Molt elevada 
GR-PR: No 
Drenatge: No 
Idoneïtat: Incompatible 
Tipus corriol: Autoritzable 
Longitud: 19, 17 m 
 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. DISCUSSIÓ 
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A continuació es recull la discussió de l’estudi en el mateix ordre que s’han explicat els resultats 

per tal d’aprofundir-hi, analitzar les hipòtesis inicials i contrastar amb altres estudis els resultats 

obtinguts en aquest projecte.  

 

7.1 Caracterització dels corriols segons les variables preses 

en els punts de mostreig 
 

Primerament, el resultat més destacat és el valor de pèrdua de sòl obtingut en aquest treball. El 

valor total ha sigut de 416,19 cm2 (Taula 7) per tant, una taxa de 41,62 m3/km. Aquest valor és 

força elevat comparat amb altres treballs com el de Svadja et al. (2016) en el “Rocky Mountain 

National Park” a Colorado, un dels parcs naturals més visitats de Nord-amèrica amb 4,1 milions 

de visitants anuals l’any 2016 (NPS STATS, 2019). En aquest treball obtenen una pèrdua de sòl 

de 172,7 cm2 utilitzant el mateix mètode de càlcul (CSA), per tant, una taxa de 17,27 m3/km.  

 

Un altre resultat a destacar és la lleugera diferència en els valors mitjans de pèrdua de sòl per 

cada sector per separat. El sector vallesà (426,03 cm2) i el sector Llobregat (374,17 cm2) ha 

obtingut un valor menor que el sector barceloní (446,2 cm2) tot i que aquesta diferència no és 

significativa en termes estadístics (Taula 9). No obstant això, aquests resultats també serien 

coherents amb la nostra hipòtesi inicial que el sector barceloní tindria una pèrdua de sòl major 

per les seves característiques topogràfiques i fitotopogràfiques, ja que té uns pendents més 

acusats i hàbitats més oberts en termes de vegetació. La Figura 19 (dreta) mostra com el sector 

barceloní té un pendent del terreny significativament major comparat amb els altres dos sectors. 

A més, la Taula 11 mostra que la majoria dels punts de mostreig realitzats en el sector vallesà i 

Llobregat han sigut en vegetacions de tipus arbori. És a dir, els corriols del sector barceloní 

poden resultar més vulnerables a l’erosió per tenir més pendent i menor cobertura vegetal.  

 

En aquesta memòria es corrobora el que mencionen Olive i Marion (2009) i Marion i Wimpey 

(2011) en els seus estudis que l’angle d’alineament (per a més informació consultar apartat 

4.3.1.2), el pendent i la relació entre el pendent del corriol i del terreny (coeficient del pendent) 

tenen una relació important amb l’erosió. En aquest projecte s’ha obtingut que hi ha una relació 

significativa entre la pèrdua de sòl i les variables mencionades anteriorment (Taula 8). Per tant, 

aquest resultat ens dóna una idea de la vulnerabilitat a patir erosió que tenen els camins segons 

les seves característiques topogràfiques. En resum, camins amb un pendent acusat i que tenen 

una orientació igual o semblant amb la del terreny, són més vulnerables a patir erosió.  

 

En la Figura 52 es mostra un exemple per fer més entenedora aquesta relació entre la posició 

del camí envers el terreny i la seva vulnerabilitat a patir erosió. La part assenyalada amb el 

rectangle de línia contínua és la zona on el camí té la mateixa orientació que el terreny i per tant, 

el mateix pendent. En conseqüència, la seva vulnerabilitat a patir erosió és major i com es pot 

veure en les dades obtingudes en l’estudi lineal, pateix una erosió i dificultat molt elevada i el 

substrat predominant és la roca mare. En canvi, la zona assenyalada amb el rectangle de línia 

discontínua mostra un tram perpendicular al terreny on el camí té una orientació i pendent 

diferents al del terreny, reduint substancialment la seva vulnerabilitat a patir erosió. Les dades 
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lineals mostren com aquest tram té una erosió i dificultat lleu i el substrat predominant és la 

terra.  

 

 
Figura 52 Mapa de l’estudi lineal on es mostra aquesta vulnerabilitat de patir erosió segons les característiques 

topogràfiques del camí. 

Les relacions entre les variables de vulnerabilitat i la pèrdua de sòl han sigut com seria esperable. 

A més amplada del corriol o del traç actiu7, més pèrdua de sòl (Figura 64 i Figura 65, Apèndix 1). 

També cal destacar que tal i com Leung i Marion (1999) mencionaven punts enfangats o molt 

erosionats tendeixen a ser evitats pels visitants creant traces secundàries paral·leles que 

expandeixen la pèrdua de vegetació i augmenten l’amplada del traç actiu considerablement. 

Aquest fet queda reflectit en el punt crític núm. 3.8 (Apartat 6 Punts crítics) on es pot comprovar 

la creació de traces paral·leles al voltant d’un punt amb una erosió molt elevada amb la 

conseqüent afectació a la vegetació i augment en l’amplada del traç actiu del camí (Figura 53).  

 

 
7 L’amplada del traç actiu fa referència a la zona de trepig del camí, que ve delimitada per on s’acaba l’estrat herbaci 

i comença el camí. Aquest límit és el que s’ha utilitzat per clavar les piquetes utilitzades en el càlcul de CSA.  

   

   



Anàlisi i valoració de l’estat dels corriols del  

Parc Natural de la Serra de Collserola 

 

 101 

 
Figura 53 Punt crític núm. 8 on es mostren les diferents traces per evitar les zones més degradades i amb més 

dificultat del camí.  

També és important destacar la relació entre la pèrdua de sòl i el pendent del corriol que tal  

com Olive i Marion (2009) van demostrar, hi ha una relació positiva entre les dues variables 

(Figura 16, dreta). Per tant, a un pendent del corriol més acusat, més pèrdua de sòl. Diferents 

treballs anomenaven diverses hipòtesis per aquest resultat. Per exemple, Farrell i Marion (2001) 

van obtenir que l’erosió és major en pendents més acusats, ja que la velocitat de l’aigua que 

s’escola per la superfície i la quantitat de partícules que transporta és major i en conseqüència, 

augmenta substancialment l’efecte erosiu de l’aigua. Com es pot veure en la Figura 16 (dreta), 

hi ha un creixement important en la pèrdua de sòl cada grau que augmenta el pendent fins a 

arribar a un punt d’inflexió entre 6 i 8º on aquest creixement s’alleugereix.  

 

Tanmateix, aquesta relació entre el pendent i l’erosió també s’ha corroborat amb la relació entre 

la incisió màxima i el pendent del corriol (Figura 17, esquerra) on per cada 5 graus de més en el 

pendent la incisió màxima augmenta 3,5 cm. A més, s’ha trobat una relació positiva entre la 

rugositat del terreny i el pendent del corriol (Figura 17) demostrant que si augmenta el pendent, 

el terreny tendeix a ser més rugós, és a dir, més variable i per aquesta raó, hi ha una variació 

més important en les mesures verticals de la CSA. 

 

7.2 Valoracions de l’estat de degradació 
 

Les valoracions de l’estat de degradació han demostrat ser un mètode efectiu i fiable per 

categoritzar els corriols analitzats segons el seu grau d’erosió. Aquest fet es corrobora amb la 

relació significativa entre les valoracions mitjanes calculades i l’erosió real calculada amb la CSA 

(Figura 23). Cal destacar que és un mètode senzill d’aplicar i que s’obté, ràpidament, una nota 

indicativa que resumeix l’estat de degradació actual del corriol analitzat. 
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En referència a la valoració mitjana8 per cada sector (Taula 12), el sector vallesà ha obtingut el 

valor més baix (5,33), lleugerament inferior que la valoració mitjana del sector barceloní (5,48). 

En canvi, el sector Llobregat ha obtingut una valoració mitjana significativament superior (5,9). 

També hi ha una diferència important en el percentatge de valoracions per sota de 5, on el 

sector Llobregat només té un 18,3% dels corriols estudiats per sota aquest valor, 

significativament inferior als percentatges del sector vallesà (41,2%) i el sector barceloní (37%).  

Aquesta diferència tan important entre el sector Llobregat i els altres dos sectors pot ser degut 

a que com s’ha comentat anteriorment en l’apartat 7.1, la pèrdua de sòl en el sector Llobregat 

és menor que en els altres dos sectors. Dins de la valoració mitjana es té en compte les variables 

de pèrdua de sòl juntament amb totes les altres variables preses en els punts de mostreig i en 

l’estudi lineal tal com s’explica en l’apartat 4.7. També destacar que la lleugera diferència entre 

el sector barceloní i vallesà pot ser deguda a la major quantitat d’arrels exposades i xaragalls 

trobats en el sector vallesà comparat amb el sector barceloní (Taula 24). Recordar que les 

valoracions de l’estat de degradació inclouen en el càlcul aquests dos tipus d’elements puntuals, 

ja que són mostres evidents de degradació d’un camí (Marion et al. 2016). 

 

Finalment, s’ha creat un desglossament dels corriols analitzats en quatre categories per tot 

l’àmbit d’estudi analitzat segons la nota mitjana de l’estat de degradació (Taula 13). També s’ha 

afegit la categoria de vulnerabilitat per tenir una idea de com de susceptibles són els camins 

estudiats a patir erosió en el futur (Taula 14). Aquesta informació és molt útil de cara a possibles 

plantejaments d’actuacions de millora, ja que aquestes es poden focalitzar en els punts més 

degradats de la xarxa. Aquestes categories es mostren en els mapes del núm. 2 al núm. 6 de 

l’Apèndix 2.  

 

7.3 Estat de degradació en funció del tipus de corriol 
 

Aquest projecte també té l’objectiu d’analitzar possibles diferències o semblances entre els tres 

tipus de corriols analitzats: formals autoritzables (pertanyen a la xarxa de camins autoritzables 

per a activitats organitzades), formals no autoritzables (pertanyen a la xarxa de camins del parc 

però no són autoritzables per a activitats organitzades) i informals (corriols sense senyalitzar). 

La informació de cada tipus de corriol està desglossada en l’apartat 2 on s’expliquen els objectius 

del projecte. 

 

La hipòtesi inicial, mencionada en la memòria de l’any 2017 (Ursul, 2017), era que els corriols 

informals tenen una degradació menor perquè poden estar menys transitats pel fet que no 

tenen cap mena de senyalització i, generalment, no apareixen en els mapes cartogràfics. A més, 

podria ser que aquest tipus de corriols són de creació més nova i per tant, l’erosió que han patit 

és més recent. Aquesta hipòtesi va ser corroborada en el sector barceloní però en el sector 

vallesà i Llobregat la tendència ha sigut diferent: la pèrdua de sòl és major en els corriols 

informals comparat amb els altres dos tipus pel sector vallesà i pel sector Llobregat la pèrdua de 

sòl és major en els corriols formals no autoritzables (Figura 24). Tot i que, al unificar els corriols 

 
8 Recordar que una valoració baixa significa un estat de degradació elevat i que una valoració elevada significa un 

estat de degradació baix o inexistent.  



Anàlisi i valoració de l’estat dels corriols del  

Parc Natural de la Serra de Collserola 

 

 103 

formals autoritzables i no autoritzables, la pèrdua de sòl és major en aquest tipus de corriols 

comparat amb els corriols informals (Figura 28).  

 

En referència a l’amplada del corriol i del traç actiu, el sector vallesà ha obtingut una amplada 

major en totes les tipologies de corriols, tot i que aquesta diferència entre sectors només és 

significativa en els corriols informals (Figura 29). Aquest resultat podria ser degut al fet que els 

corriols informals en el sector vallesà tenen un ús més important. També podria ser degut al fet 

que la presència d’arrels exposades i xaragalls, predominant en el sector vallesà (consultar 

apartat 5.5), obliguin als visitants a evitar-los creant traces secundàries paral·leles i per tant, 

augmentant el traç actiu del corriol com s’ha mencionat anteriorment (Marion et al. 2016). En 

qualsevol cas, aquesta major amplada també explicaria l’observació de més erosió als corriols 

informals en el sector vallesà en comparació amb el sector barceloní (Figura 24).  

 

En canvi, en referència al pendent del corriol i del terreny (Figura 30), en tots dos casos és major 

en el sector barceloní per tots els tipus de corriols, reflectint el fet que el sector barceloní té una 

topografia més abrupte i per tant, pendents més acusats comparat amb els altres dos sectors. 

 

7.4 Estat de degradació en funció del drenatge 
 

Un dels resultats més destacats d’aquest treball és el protagonisme del drenatge en la pèrdua 

de sòl. Altres estudis conclouen que el drenatge és un dels actors principals en l’erosió dels 

camins (Grant et al, 2004; Leung and Marion 1996; Tomczyk 2011) i aquest treball corrobora 

aquest fet. La presència de drenatge en els camins permet que l’aigua no s’escoli pel traç actiu i 

per tant, redueix la vulnerabilitat a patir una erosió major en el futur (Leung and Marion 1996).  

 

A través de les dades preses en els punts de mostreig en la xarxa de camins analitzada, s’ha 

pogut demostrar que la pèrdua de sòl és substancialment més elevada en punts de mostreig 

sense drenatge que amb presència de drenatge (Figura 39). Concretament, la pèrdua de sòl és 

cinc vegades major. A més, també tenen una incisió màxima i una rugositat tres vegades major 

a causa de l’absència de drenatge (Figura 46 i Figura 47). 

 

Tal com Marion et al. (2016) i Leung i Marion (1999) mencionen en els seus treballs i com s’ha 

comentat anteriorment en aquest apartat, camins amb una degradació elevada tendeixen a 

tenir una amplada major, ja que els visitants eviten obstacles com arrels exposades o xaragalls 

caminant pel costat i per tant, augmentant l’amplada del camí. Aquest fet es corrobora en 

aquest treball, ja que punts de mostreig sense drenatge tenen una amplada del corriol (Figura 

40) i una amplada del traç actiu (Figura 41) significativament major que els punts de mostreig 

amb drenatge. Concretament, l’amplada del corriol en punts de mostreig sense drenatge és un 

20% major que els punts de mostreig amb drenatge i l’amplada del traç actiu un 26% major. 

 

A més, com s’ha comentat anteriorment amb l’exemple de la Figura 52, camins on l’orientació 

és la mateixa que el terreny, tendeixen a patir més erosió, ja que l’aigua té més facilitat per 

escolar-se pel traç actiu del camí. Aquesta hipòtesi es corrobora en la Figura 45 on es demostra 
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que els punts de mostreig sense drenatge tenen un angle d’alineament menor, ja que les 

orientacions del camí i del terreny són més semblants.  

 

En referència a l’estudi lineal, on s’han pres dades al llarg dels camins de forma semi-quantitativa 

(per a més informació consultar apartat 4.4), destacar que els trams sense drenatge tenen unes 

característiques semblants en les variables d’erosió i dificultat. Categories d’erosió moderada, 

elevada o molt elevada concentren la majoria de trams sense drenatge que s’han trobat (Figura 

48, esquerra). La mateixa tendència apareix en la variable de dificultat (Figura 49, esquerra). Pel 

que fa al tipus de substrat (Figura 48, dreta), els trams sense drenatge tendeixen a tenir pedra 

trencada, roca mare o un mixt entre aquests dos com a substrats predominants. Aquest resultat 

demostra l’efecte erosiu de l’absència de drenatge en els camins, fet que provoca que aquests 

dos tipus de substrats siguin els que més predominen en trams sense drenatge.  

 

7.5 Elements puntuals 
 

La presència d’arrels exposades i xaragalls són una mostra representativa de l’estat de 

degradació d’un camí (Marion et al. 2016). La diferència de vegetació entre els tres sectors, més 

arbòria al Vallès i Llobregat, i més oberta en el sector barceloní, explica la major proporció 

d’arrels exposades als corriols del sector vallesà i sector Llobregat (Taula 24). D’altra banda, 

aquesta mateixa relació apareix en referència als xaragalls, fet que pot ser degut a que les 

conques de les rieres són més grans en el sector vallesà i Llobregat que en el sector barceloní 

per la diferent orografia del terreny en cada sector. En conseqüència la quantitat d’aigua 

acumulada per cada conca en el sector vallesà i Llobregat és major i per tant té més potència 

d’erosió per generar l’aparició de xaragalls en els camins.  

 

En referència a la quantitat de punts d’aigua/fang, 5 de cada 10 s’han trobat en el sector vallesà 

fet que era d’esperar, ja que aquest sector té més fondalades a causa de la seva orografia. Per 

últim, destacar que 8 de cada 10 cruïlles s’han trobat en el sector barceloní fet que com s’ha 

comentat anteriorment pot ser degut al tipus de vegetació més oberta que permet més 

fàcilment l’aparició de camins de nova creació.  

 

7.6 Anàlisi cartogràfica 
 

En referència a l’anàlisi cartogràfica (Apèndix 2) es poden diferenciar algunes relacions entre les 

variables, tot i que tenen un caire subjectiu. Per aquesta raó, els mapes generats que es mostren 

en l’Apèndix 2 tenen un caràcter sobretot informatiu o il·lustratiu de l’estat actual dels corriols 

analitzats.  

 

Destacar que els mapes núm. 2 al núm. 6 contenen les categories de degradació distribuïdes 

segons la nota indicativa de l’estat de degradació del camí (Taula 13) i els mapes núm. 7 al núm. 

11 contenen les categories de vulnerabilitat (Taula 14). Aquest última valoració està basada en 

els valors del pendent del corriol i l’orientació del camí envers el terreny obtinguts en els punts 

de mostreig i donen una idea de la vulnerabilitat que té el camí a ser erosionat en el futur. Es 
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recomana als gestors del parc utilitzar aquestes dues valoracions, de degradació i de 

vulnerabilitat juntament amb la localització dels punts crítics, per tal de visualitzar de forma 

ràpida i acurada, l’estat actual dels camins analitzats.  

 

7.7 Punts crítics 
 

La detecció de diversos punts crítics dins la xarxa estudiada permet tenir una idea més 

clarificadora de quin és l’estat dels camins quan pateixen una degradació molt elevada. Cal 

destacar, que s’han trobat altres punts amb un estat avançat de degradació però aquí només 

s’han recollit els més importants.  

 

7.8 Aspectes generals 
 

Destacar que la freqüentació dels corriols pot ser una variable explicativa de la important pèrdua 

de sòl en certs punts de la xarxa, tot i que, en aquest treball no s’han pres dades per raons 

metodològiques. Conèixer l’ús de la xarxa de camins del Parc Natural aportarà una informació 

molt útil i que, contrastada amb les dades obtingudes en aquest treball, pot aparèixer una nova 

variable que, juntament amb el drenatge, expliqui els mecanismes de la pèrdua de sòl en el Parc. 

Per aquesta raó, aquest treball ha tingut en compte els punts de mostreig utilitzats pel treball 

de freqüentació realitzat durant la tardor del 2017, 2018 i 2019 per l’Institut Nacional d’Educació 

Física de Catalunya (INEFC) (Farías-Torbidoni i Morera, 2020) en els mateixos sectors analitzats 

en aquest treball. Per tant, dins del seu treball s’analitza la relació entre la freqüentació i l’estat 

de degradació dels camins per tal de veure si la quantitat d’usuaris en un camí pot ser una 

variable representativa de l’estat actual que té. 

 

Per últim, és important tenir en compte la justificació d’aquest treball. La situació geogràfica del 

Parc Natural de la Serra de Collserola desemboca en una gran pressió per part de l’elevada 

quantitat de visitants que venen al Parc a practicar tota mena d’activitats. Per tant, és primordial 

trobar un equilibri entre el lleure i la protecció del medi natural. En aquest sentit, la finalitat 

d’aquest treball, a part d’analitzar l’estat actual dels corriols, és donar a conèixer les 

conseqüències de l’erosió i promoure l’ús de bones pràctiques dins del Parc Natural.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. CONCLUSIONS 
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- La presència o absència de drenatge en el corriol determina significativament la pèrdua 

de sòl que pateix. Punts de mostreig sense drenatge tenen una pèrdua de sòl cinc 

vegades major i una incisió màxima i rugositat tres vegades superior que els punts amb 

drenatge. També hi ha un augment del 26% en l’amplada del traç actiu. 

 

- La pèrdua de sòl en la xarxa estudiada és de 416,19 cm2, per tant, 41,6 m3/km, un valor 

elevat quan es compara amb estudis amb una metodologia semblant realitzats en altres 

indrets.  

 
- El sector barceloní té una pèrdua de sòl major que els altres dos sectors però sense una 

diferència significativa estadísticament. En canvi, l’amplada dels camins és 

significativament major en el sector vallesà i el pendent del corriol i del terreny és 

significativament major en el sector barceloní.  

 
- La majoria de punts d’arrels exposades i xaragalls s’han trobat en el sector vallesà i en 

el sector Llobregat. Fet que s’explica per la diferent orografia del terreny i el tipus de 

vegetació predominant en cada sector.  

 
- Els corriols formals (senyalitzats) tenen una pèrdua de sòl major comparat amb els 

corriols informals (sense senyalitzar). Els corriols informals tenen una pèrdua de sòl 

major en el sector vallesà, en canvi, en el sector barceloní els corriols informals tenen la 

pèrdua de sòl més baixa comparada amb les altres tipologies.  

 

- Les variables topogràfiques com el pendent del corriol, l’orientació o l’angle 

d’alineament del corriol amb el terreny afecten significativament la quantitat de pèrdua 

de sòl i equivalen a variables de vulnerabilitat, és a dir, de potencial erosió en el futur.  

 
- És important donar a conèixer els efectes de la pèrdua de sòl en els camins per tal de 

conscienciar als visitants de fer un ús responsable de la xarxa de camins del Parc i 

respectar les pertinents recomanacions i limitacions.  

 
- El model utilitzat pel càlcul de la nota indicativa de l’estat de degradació del corriol ha 

mostrat una important fiabilitat i, juntament amb les categories de vulnerabilitat i la 

localització dels punts crítics, formen un conjunt de dades molt útil pels gestors del Parc. 
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Figura 54 Esquema del funcionament de la presa de dades durant el treball de camp amb el programa Cybertracker 
(esquema realitzat amb draw.io). 
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Figura 55 Esquema de la presa de dades en els punts de mostreig amb el programa Cybertracker (esquema elaborat 
amb draw.io).
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Relació entre les diferents variables preses en els punts de mostreig per sector 
 

Taula 26 Resultats de la prova de correlació Spearman en el sector vallesà p < 0,05* i p < 0,01**. 

VALLÈS (N=286) CSA Amplada corriol 
Amplada traç 

actiu 
Pendent corriol 

Pendent 

terreny 

Coeficient 

pendent 
Angle d’alineament Incisió màxima Rugositat 

CSA 1.000 .455** .687** .595** .030 .445** -.257** .960** .933** 

Amplada corriol  1.000 .730** .273** .047 .155** -.034 .324** .256** 

Amplada traç actiu   1.000 .357** -.012 .269** -.118* .527** .445** 

Pendent corriol    1.000 .177** .628** -.394** .625** .610** 

Pendent terreny     1.000 -.574** .465** .023 .026 

Coeficient pendent      1.000 -.759** .473** .460** 

Angle d’alineament       1.000 -.288** -.292** 

Incisió màxima        1.000 .988** 

Rugositat         1.000 

 
Taula 27 Resultats de la prova de correlació Spearman en el sector Llobregat p < 0,05* i p < 0,01**. 

LLOBREGAT (N=175) CSA Amplada corriol 
Amplada traç 

actiu 
Pendent corriol 

Pendent 

terreny 

Coeficient 

pendent 
Angle d’alineament Incisió màxima Rugositat 

CSA 1.000 .499** .701** .636** -.047 .503** -.394** .960** .932** 

Amplada corriol  1.000 .849** .163* -.129 .194* -.146 .335** .246** 

Amplada traç actiu   1.000 .303** -.165* .311** -.234** .524** .440** 

Pendent corriol    1.000 .135 .651** -.478** .670** .665** 

Pendent terreny     1.000 -.593** .537** -.026 -.008 

Coeficient pendent      1.000 -.837** .513** .501** 

Angle d’alineament       1.000 -.408** -.397** 

Incisió màxima        1.000 .990** 

Rugositat         1.000 
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Taula 28 Resultats de la prova de correlació Spearman en el sector barceloní. p < 0,05* i p < 0,01**. 

BARCELONA (N=151) CSA Amplada corriol Amplada traç actiu Pendent corriol Pendent terreny Coeficient pendent Angle d’alineament Incisió màxima Rugositat 

CSA 1.000 .627** .805** .477** -.092 .314** -.142 .955** .934** 

Amplada corriol  1.000 .841** .151 -.046 .034 .056 .466** .403** 

Amplada traç actiu   1.000 .356** -.117 .229** -.060 .659** .581** 

Pendent corriol    1.000 .093 .614** -.389** .543** .518** 

Pendent terreny     1.000 -.619** .482** -.056 -.054 

Coeficient pendent      1.000 -.765** .340** .333** 

Angle d’alineament       1.000 -.153 -.157 

Incisió màxima        1.000 .987** 

Rugositat         1.000 
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Relació entre les variables preses en els punts de mostreig i la pèrdua de sòl 
 

Taula 29 Resultats de la prova de regressió entre les variables calculades en els punts de mostreig i la pèrdua de sòl (CSA log-transformada) p < 0,05* p < 0,01**. 

 

 

 
 

Figura 56 Relació entre l’amplada del corriol i la pèrdua de sòl en els tres sectors analitzats: Barcelona R2
adj = 0,379; Vallès R2

adj = 0,252; Llobregat R2
adj = 0,277. 

Variable 

Sector 
Total 

Barcelona Vallès Llobregat 

F(1,150) R2
adj F(1,285) R2

adj F(1,173) R2
adj F(1,610) R2

adj 

Amplada del corriol 92,480 0,379** 97,106 0,252** 67,54 0,277** 224,5 0,268** 

Amplada del traç actiu 234,677 0,609** 249,742 0,466** 148,9 0,459** 526,3 0,462** 

Pendent del corriol 50,925 0,250** 154,479 0,349** 67,01 0,275** 163,4 0,21** 

Pendent del terreny 0,638 -0,002 0,223 -0,003 1,004 0,0001 0,52 -0,0008 

Coeficient del pendent 8,658 0,049** 57,48 0,165** 43,96 0,198** 100,7 0,14** 

Angle d’alineament 4,077 0,024* 11,609 0,047** 22,5 0,11** 33,6 0,051** 

Incisió màxima 1655,313 0,917** 3447,99 0,924** 486,2 0,736** 1324 0,684** 

Rugositat 287,182 0,656** 356,071 0,555** 342,6 0,663** 932,8 0,604** 
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Figura 57 Relació entre l’amplada del traç actiu i la pèrdua de sòl en els tres sectors analitzats: Barcelona R2
adj = 0,609; Vallès R2

adj = 0,466; Llobregat R2
adj = 0,459. 

 

 

 

 

Figura 58 Relació entre el pendent del corriol i la pèrdua de sòl en els tres sectors analitzats: Barcelona R2
adj = 0,250; Vallès R2

adj = 0,349; Llobregat R2
adj = 0,275. 
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Figura 59 Relació entre el pendent del terreny i la pèrdua de sòl en els tres sectors analitzats: Barcelona R2
adj = -0,002; Vallès R2

adj = -0,003; Llobregat R2
adj = 0,0001. 

 

 

 
 

Figura 60 Relació entre el coeficient del pendent i la pèrdua de sòl en els tres sectors analitzats: Barcelona R2
adj = 0,049; Vallès R2

adj = 0,165; Llobregat R2
adj = 0,198. 
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Figura 61 Relació entre l’angle d’alineament i la pèrdua de sòl en els tres sectors analitzats: Barcelona R2
adj = 0,024; Vallès R2

adj = 0,047; Llobregat R2
adj = 0,11. 

 

 
 

Figura 62 Relació entre la incisió màxima i la pèrdua de sòl en els tres sectors analitzats: Barcelona R2
adj = 0,917; Vallès R2

adj = 0,924; Llobregat R2
adj = 0,736. 
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Figura 63 Relació entre la rugositat i la pèrdua de sòl en els tres sectors analitzats: Barcelona R2
adj = 0,656; Vallès R2

adj = 0,555; Llobregat R2
adj = 0,663.



Anàlisi i valoració de l’estat dels corriols del  

Parc Natural de la Serra de Collserola 

 

 121 

 
Figura 64 Relació entre la pèrdua de sòl i l’amplada del corriol pels 

valors totals. 

 
Figura 65 Relació entre la pèrdua de sòl i l’amplada del traç actiu 

pels valors totals.  

 

Figura 66 Relació entre la pèrdua de sòl i el pendent del corriol pels 

valors totals. 

 
Figura 67 Relació entre la pèrdua de sòl i el pendent del terreny pels 

valors totals. 

 

 
Figura 68 Relació entre la pèrdua de sòl i el coeficient del pendent 

pels valors totals. 

 
Figura 69 Relació entre la pèrdua de sòl i l’angle d’alineament pels 

valors totals. 

 
Figura 70 Relació entre la pèrdua de sòl i la incisió màxima pels 

valors totals. 

 
Figura 71 Relació entre la pèrdua de sòl i la rugositat pels valors 

totals. 
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Relació entre les valoracions de l’estat de degradació i la pèrdua de sòl en cada sector analitzat 
 

Taula 30 Resultats del test de regressió linear entre la pèrdua de sòl i les valoracions calculades per cada sector analitzat p < 0,05* p < 0,01**. 

Sector Tipus de valoració F R2
adj. 

Barcelona 

Puntual  F(1,99) = 414,2  0,81** 

Lineal F(1,99) = 32,43  0,24** 

Mitjana F(1,99) = 117,2  0,54** 

Vallès 

Puntual  F(1,156) = 2320 0,94** 

Lineal F(1,156) = 61,68 0,28** 

Mitjana F(1,156) = 268,9 0,63** 

Llobregat 

Puntual  F(1,80) = 1683 0,95** 

Lineal F(1,80) = 33,96 0,29** 

Mitjana F(1,80) = 155.6 0,66** 

Totals 

Puntual  F(1,339) = 2949 0,9** 

Lineal F(1,339) = 133,6 0,28** 

Mitjana F(1,339) = 533,9 0,61** 

 

  
Figura 72 Relació entre la CSA log-transformada i les valoracions puntuals per cada sector.  
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Figura 73 Relació entre la CSA log-transformada i les valoracions lineals per cada sector.  

   
Figura 74 Relació entre la CSA log-transformada i les valoracions mitjanes per cada sector. 
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Variables preses en els punts de mostreig segons presència o absència de drenatge 
 

Taula 31 Mitjana, desviació estàndard, valor màxim i mínim de les variables analitzades en els punts de mostreig segons presència de drenatge i sector.  

Drenatge Sector  
Amplada 

corriol (cm) 

Amplada traç 

actiu (cm) 

Pendent 

corriol (º) 

Pendent 

terreny (º) 

Coeficient 

pendent 

Angle 

d'alineament 

(º) 

Incisió 

màxima 

(cm) 

CSA (cm2) Rugositat 

Amb drenatge 

Vallès (N=84) 

Mitjana 143,32 83,35 2,07 10,56 0,33 63,65 2,55 124,40 0,95 

SD (+/-) 44,14 27,31 1,35 6,62 0,32 27,57 1,56 94,97 0,56 

Valor mín-màx 49-233 39-188 1-7 1-30 0,04-1 0-90 0,30-6,7 8,40-430,8 0,12-2,53 

Barcelona (N=45) 

Mitjana 127,04 79,69 3,96 20,02 0,27 73,09 2,88 147,04 1,07 

SD (+/-) 61,15 34,88 3,56 8,27 0,27 24,02 2,01 160,34 0,69 

Valor mín-màx 35-280 35-190 1-14 1-32 0,03-1 0-90 0,50-10,10 9,60-696 0,15-3,56 

Llobregat (N=75) 

Mitjana 121,23 74,23 2,69 12,03 0,33 67,15 2,44 109,81 0,95 

SD (+/-) 39,28 25,5 2,74 7,15 0,29 25,7 9,77 100,61 0,72 

Valor mín-màx 32-203 32-152,5 1-21 1-30 0,04-1 0-90 0,5-14 15,6-696 0,17-5,82 

Total (N=204) 

Mitjana 131,61 79,19 2,71 13,19 0,31 67,02 2,58 124,03 0,98 

SD (+/-) 47,65 28,67 2,6 8,07 0,3 26,26 1,73 114,64 0,65 

Valor mín-màx 32-280 32-190 1-21 1-32 0,03-1 0-90 0,3-14 8,4-696 0,12-5,82 

Sense drenatge 

Vallès (N=202) 

Mitjana 177,21 111,20 5,50 10,58 0,61 47,55 8,79 551,47 3,13 

SD (+/-) 49,49 37,39 4,41 5,92 0,34 33,15 6,57 510,25 2,58 

Valor mín-màx 79-374 51,5-277 1-37 2-37 0,04-1 0-90 0,7-50,2 28,8-2985,6 0,24-23,98 

Barcelona (N=106) 

Mitjana 149,61 101,68 6,93 14,74 0,55 51,92 9,49 573,24 3,43 

SD (+/-) 59,62 43,33 4,67 7,07 0,32 33,45 6,97 534,52 2,55 

Valor mín-màx 38-315 38-254 1-25 1-31 0,04-1 0-90 1,30-33,20 33,60-2486,4 0,54-12,45 

Llobregat (N=100) 

Mitjana 150,45 104,03 5,88 11,22 0,63 45,76 9,77 572,45 3,45 

SD (+/-) 49,88 39,14 3,3 5,83 0,32 33,71 5,57 475,31 2 

Valor mín-màx 68-292 48-215 1-16 2-28 0,06-1 0-90 2,6-36,7 108-2742 1,02-14,94 

Total (N=408) 

Mitjana 163,48 106,97 5,97 11,82 0,6 48,25 9,21 562,27 3,29 

SD (+/-) 54 39,57 4,27 6,44 0,33 33,36 6,45 507,3 2,44 

Valor mín-màx 38-374 38-277 1-37 1-37 0,04-1 0-90 0.7-50,2 28,8-2985,6 0,24-23,98 



 

 

 


